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£uiezność pocziowz opłacona ryczaltem 

- Cena 20 groszy. 

  

KURJER WILEŃSKI 
NIEZALEŻNY GRGAN BEMOKRATYCZNY 

  

MRZCIA ! ADMINISTRACJA: Wine, Jagieliońska 3. Teiełony: Redskcji 7%, Aćmiaistrach 93. Redaktor moczełey przyjmuje od gods, 7 —3 ypoł. Sekseterz redakcji przyjmuje ed godz. 
Fyreżto тубатысёта przyjmuje od zgoda | — 3 ppel, Ogłeszenia są przyjmowana: 

GRA PREKUMERATY: miesięczeie s nówesscziam ó6 duma lub priocyłsą pecztową 4 ai. Zsgranicą 7 1. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimatrewy przed teksiem—75 gr., 
sżwkeniewe — 80 gr. sa wyras. Do tych cda delicza się: ma agłoszonia cyfrowa i tsbelaryczne 50%, 1 znstrzeżemiam mięjsee 25%, w namerach uiedzielnych i świątecznych 25% 

Układ ogłoszeń 6-cie lamowy, zu ieksien 10-cielsmewy. Administracja zastrzega sobie przwo zmiany termina drniu ogłoszeń. 

DANCING w cukierni B. Sztralla (Mickiewicza róg Tatarskiej 

  

16. IV. 
1932 r. 

  

  

  

Cerkiew a Państwo. 
Ostatnia nominacja archimandry- 

ty Połikarpa (Ukraińca) na biskupa 

sufragana metropołji prawosławnej, 

z rezydencją w Łucku, wywołała ist 

ną burzę wśród prawosławnych Ros: 

jan w Połsce. Natomiast społeczeńst- 

wo ukraińskie i — orjentujące się w 

sprawach cerkiewnych — polskie — 

przyjęło nominację z ulgą i zadowole- 

niem, widząc w niej wstęp do zerwa- 

nia z tradycją rosyjskości Cerkwi w 

Polsce; z tym monopolem nielicznej 

garstki Rosjan w kierownietwie Cerk- 

życie religijne 

  

wią. 

prawosławnych Ukraińców i Białoru- 

sinów przybrało zewnętrzny charak- 

yjski. Prady. 

wskutek czego 

  

ter ros a powstała czę 

ściowo z braku orjentacji u rządów 

  

ja 
  

przedmajowych w sprawach Cerkwi, 

a częściowo była świadomie popiera* 

na przez grawitującą ku Rosji naszą 

endecję. 

też Należy się spodziewać, że 

odru- 

  

wšlad za zapoczątkowaną ak 

szczenia Cerkwi, nastąpi zastąpienie 

madmiernej ilości Rosjan na stanowi- 

skach kierowniczych i kaneelaryjnych 

w konsystorzach przez Ukraińców i 
Białorusinów (naturalnie nie przez 

Rosjan, którzy w miarę potrzęby dla 

karjery zmieniają narodowość, lecz 

przez ludzi znanych jako działacze 

tych narodowości, a lojalnych wzglę- 

dem Państwa). 

Rez przeprowadzenia tych zmian, 

nominacje nietylko biskupów sufra- 

ganów, lecz i diecezjalnych nierosjan, 

mało wpłyną na uzdrowienie zabag- 

nionych stosunków w Cerkwi. 

W organizacji Cerkwi konsystorz 

odegrywa b. doniosłą rolę, koncentru- 

jąc w sobie wszystkie przejawy ży: 

cia duchowieństwa i wiernych, Pra- 

wda, że wszystkie ważniejsze decyzje 

konsystorzy wymagają zatwierdzenia 

biskupa, lecz to bynajmniej nie wpły: 

nadawaniu kierunku 

pożądanego dla zarządu konsystorza. 

wa na rolę w 

Konsystorze prawosławne rządzą 

się statutem rosyjskim, opracowanym 

jeszcze za czasów Mikołaja I, z póź- 

niejszemi zmianami. Myślą przewod- 

nią owego statutu była ingerencja pań 

stwa w życie duchowe Cerkwi i wier- 

nych. Władzą nadzorczą, choć mniej 

może widoczną, był sekretarz konsy- 

oberprokuratorowi 

  

storza, podległy 

Synodu (oko rządowe w głównym za- 

rządzie Cerkwi). Członkami zaś kon- 

systorzów byli duchowni. Taka orga” 

nizacja życia Cerkwi w Rosji, mająca 
na celu zduszenie wszelkich przeja- 
wów myśli, choćby nawet chrześci- 

jańskiej, lecz niezgodnej z tendencja- 

mi rządu, w konsekwencji rozwinęła 

biurokratyzm, obezwładniła i zdemo- 

ralizowała duchowieństwo, przyzwy* 

czajając je do pomocy władzy Świec- 

kiej, doprowadziła duchowieństwo i 

wiernych do traktowania wymogów 

religji, jako czczych formułek, gasząc 

  

w nich ducha wiary. rozwijając w kon 

wprost zastraszającą ko- 

  

systorzach 

rupcję. 

Jaką opinją cieszyły sie konsysto- 

rze u duchowieństwa i wiernych, wi- 

dać ze złośliwej nazwy — „biuro Pi- 

žata“ („Pilatowa kontora“ — vel Pi- 

łata. który zasądził Chrystusa). 

Przy organizacji Cerkwi w Polsce 

za podstawę działalności konsysto- 

rzów przyjęto z małemi zmianami 
statut rosyjski, nie zabezpieczając 

  

Państwu wpływów przy obsadzaniu 

stanowisk członków konsystorzy, co 

miałoby znaczenie wśród duchowień- 

stwa nieraz bczbronnego wobec uro- 
szczeń konsystorza. Stanowiska człon 

ków objęli wyłącznie Rosjanie, którzy 

nietylko nadali Cerkwi koloryt rosyj 

ski, lecz, co gorsza, wnieśli najgorsze 

konsystorzów rosyjskich 

niemiłych sobie 

zwyczaje 

(jak maltretowanie 

duchownych  nierosjan,  niedopusz- 

czanie w Cerkwi w kazaniach mowy 

innej oprócz rosyjskiej i wogóle upra- 

wianie polityki sztucznie utrzymują 

jskość Cerkwi — prowądzonej 

  

cej rosy 

z taką zaciekłością, 
  

że duchowni ze 

strachu wolą nie przyznawać się, że 

są Ukraińcami lub Białorusinami). 

Opinja, jaką mają wierni i ducho- 

wieństwo o konsystorzach, jest niez- 

byt pochlebną, a duchowieństwo pra- 

wosławne nierosyjskie wprost oskar- 

ża kierownicze jednostki konsystorzy 

o doprowadzenie Cerkwi do obecne- 

Nie o wiele lepszą opinją 

osobistą cieszą się w społeczeństwie 

prawosławnem poszczególni członko- 
wie konsystorzy. Niektórym prasa 

białoruska i rosyjska, a nawet i część 

go stanu. 

duchowieństwa, stawiała bardzo powa 

jednakże pozostają oni 

Nie można 

jak tem. że 

nawet władze kierownicze Cerkwi nie 

liczą się z opinją społeczeństwa, gdy 

chodzi o utrzymanie na stanowiskach 

potrzebnych dla celów rosyjskiej po- 

lityki dogodnych sobie ludzi. 

żne zarzuty, 

na swych stanowiskach. 

tego tłumaczyć inaczej, 

  

Jeżeli idzie o obecny stan Cerkwi 

prawosławnej w Polsce, trzeba powie- 

dzieć szczerze, że Cerkiew swego za” 

dania wobec Państwa i swych wier- 

nych nie spełniła i nie spełnia: Przy- 

czyn tego jest kilka: 1) że zawdzię: 

czając zmonopolizowaniu przez Ros- 
jan stanowisk w hierarchji cerkiew- 
nej i konsystorzach oraz prowadze- 

niu przez nich polityki rosyjskiej. 
prawosławni Ukraińcy i Białorusini 
tracą zaufanie do Cerkwi, widząc w 

lecz ziem- 

używaną dla celów ..przyszłej* 

ji. 2) Zaniedbania 

stwa prawosławnego w wykonywaniu 

obowiązków duszpasterskich, lekcewa 

żenie przepisów liturgicznych i rytu- 

niej nie instytucję Bożą, 

  

duchowień- 

alnych (co wywołuje słuszne zgorsze- 
nie wiernych). Źródłami tego stanu 
są: lradycyjne przyzwyczajenie się 
do opieki państwowej, nieprzygotowa 

nie duchownych do ciężkich obowiąz 

ków duszpasterskich, a to przez-świę- 

cenie kandydatów 0 bardzo małem 

teologicznem wykształceniu, gdzie naj 

większą wagę ma rosyjska narodo- 

wość i protekcja „silnych“ i konsysto- 

To też nie dziwnego, że, jak czy- 

organie praw. metrop. 
(Woskr. Czt. Nr. 11) w pińskiej epar- 
chji aż 34 duchownych zostało ukara- 
nych przez biskupa za niestosowanie 

rza. 

lamy w 

się do przepisów, wymaganych przy 
administrowaniu sakramentu Ciała i 
Krwi Pańskiej, czyli inaczej — 34 du- 
chownych (wśród których są i proto- 

jereje - kanonicy) — lekcewažy sobie 

największy sakrament Chrześcijańst- 

wa; to tylko w pińskiej eparchji, a co 

innych? 3) Następną 

ściąganie od ducho* 

dzieje się w 

przyczyną jest 

wieństwa wysokiego podatku, t. 

konsystorskiego, idącego na potrzeby 

„ji. Każda cerkiew jest opodatko 

wana na ten eel; podatek ten wpłaca 

zw. 

   
   

djec 

ze swoich dochodów paroch cerkwi, 

niezależnie czy dochody jego odpowia 

dają przypuszczeniom konsystorza, 

czy nie (w dzisiejszych czasach prze- 

ważnie nie odpowiadają). 

kiew w X. musi opłacać podatku przy 

puśćmy 1000 zł., bo tak konsystorz o- 

cenia dochody roczne parocha b. wy- 

soko. ale paroch nietylko nie ma do- 

  

   
Np: cer- 

chodów przewidzianych przez konsy* 

storz, lecz przypuśćmy ledwie 700 zł., 

więc mimo wszystko musi wpłacić ca- 

łe 1000 zł., czyli, że ma te 300 zł. ską- 

dyś dostać, a dostaje je, podnosząc nie 

pomiernie opłatę za posługi duchow- 

  

ne, co wywołuje  sarkanie wiernych. 

Mamy przed sobą jeden z okól- 

ników konsystorza wileńskiego, wyda 

nego w tej sprawie do błahoczynnych 

(dziekanów) w którym połeca się im 

nie przedstawiać do nagród tych pa- 

rochów. którzy niedbałe wpłacają po 

datek konsystorski, przyczem nadmie 

nia się, że ci, którzy płacą podatek 

niedbale, będą przenoszeni na gorsze 

paraf je. 

Następstwem takiego stanu rzeczy 

jest silny upadek religijności i ciem- 

nota, a skutkiem tego szerzenie się 

na terenach zamieszkałych przez lud- 

ność prawosławną komunizmu, nie- 

zabójstw ete., nie mówiąc 

  

moralność 

już o sekciarstwie oraz o ucieczce da 

Unji. 

Ten stan rzeczy wymaga szybkiej 

poprawy. Interesy Państwa w spra- 

wach natury moralnej pokrywają się 

z eelami Cerkwi i dlatego dla Pań- 

stwa ma wartość tylko Cerkiew siłl- 

na (i to silna nietylko przy pomocy 

ramienia władzy świeckiej, lecz i wła: 

A nastąpi to wtedy, gdy 

zostaną usunięte przytoczone niedo- 

sną mocą)- 

magania, gdy duchowieństwo zabierze 

się do poważnej pracy religijnej, a 

co najważniejsze, gdy do tej pracy 

i kierownictwa zostanie dopuszczone 

również duchowieństwo ukraińskie i 

białoruskie, bliższe ludności prawos' 

ławnej w Polsce, i gdy rosyjskość w 

Cerkwi znajdzie odpowiadające jej 

liczebnie miejsce mniejszości. 

PSI. 
* * # 

Wyświęcenie nowych Bisku- 
pów prawosławnych. 

W sobotę dnia 2 kwietnia r. b. o 
godzinie 12:ej w cerkwi Metropolital- 
nej św. Marji Magdaleny na Pradze 
odbyła się uroczystość nominacji ks. 
Archimandryty Sawy Sowietowa na 
Biskupa Lubelskiego, Wikarjusza Die 
cezji Warszawsko-Chełmskie 
du nominacji dokonał J. E. Ks. Metro 
polita Djonizy wraz z innymi biskupa 
mi prawosławnymi. < 

W niedzielę dnia 3 kwietnia tam- 
że, podczas liturgji została dokonana 
chirotonja (wyświęcenie) ks. Archi- 
mandryty Sawy na Biskupa Luhels- 
kiego. Obrzędu chirotonji dokonał J. 
Е. Ks. Metropolita Djonizy wraz w wy 
żej wymienionymi Ks.Ks. Biskupami. 

Na uroczystościach byli obecni 
przedstawiciele rządu w osobach: p. 
Wice-Premjera Ministra W. Zawadz- 
kiego, Dyrektora Departamentu Wyz 
nań p. F. Połockiego, Naczelnika H. 
Suchenek - Sucheckiego i innych. 

Obecni byli również przedstawicie 
le dyplomatyczni prawosławnych 
państw, a mianowicie: Minister Buł- 

garji p. W. Robeff, Miniester Grecji p. 
J. Lagudakis i 
selstw Rumuńskiego i Jugosławiań* 
skiego, a także liczni przedstawiciele 
społeczeństwa prawosławnego. 

W sobotę dnia 9 kwietnia r. b. od- 
była się uroczystość nominacji, a w 
niedzielę dnia 10 kwietnia chirotonji 
ks. Archimandryty Polikarpa Sikor- 
skiego, przeora klasztoru Żyrowiekie- 
go. na biskupa Łuckiego, drugiego 
Wikarjusza Diecezji Wołyńskiej. Obu 
obrzędów w tej samej świątyni św. Ma 
rji Magdaleny dokonał J. E. Ks. Metro 
polita Djonizy wraz z wyżej wymie- 

nionymi dostojnikami kościelnymi i 
J. E. Ks. Biskupem Sawą. 

Na uroczystościach tych byli obec: 
ni przedstawiciele Rządu w osobach 
pp.: Ministra Spraw Wewnętrznych 
B. Pierackiego, podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości S. 
Sieczkowskiego, wojewody wołyńskie 

  

   

  

   

przedstawiciele po”. 

  

1—3 ppoł. Adminietrzcje czynna od goćz. $— 3 ppoł, Rękepisów Redzkcia nie TwiacQ, 

Z pobytu Marszałka Piłsudskiego 
w Bukareszcie. 

Konferencje. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Donoszą z Bukaresztu, że Marsza- 

łek Piłsudski, oprócz złożenia wizyty 

krółowi Karolowi, który go następnie 

rewizytował. odbył konferencję z sze- 

regiem wybitnych osobistości rumuń- 

skich, między in. z premjerem Jorga 

i ministrem finansów Agretoianem. 

Pobyt p. Marszałka Piłsudskiego 

potrwać ma 4 dni. Przed wyjazdem z 

Rumunji P. Marszałek uda się jesz 

cze de Foltieeni, gdzie zrobi przegląd 

16 pułku piechoty rumuńskiej, które- 

go jest szefem. 

Wizyta u królowej Marji. 
BUKARESZT. 15.IY. (Pat). Mar- 

szałek Piłsudski był w dniu 15 b.m. 

przyjęty przez królową Marję, któ- 

  

ra odjeżdża wieczorem do Białogro- 

du w odwiedziny do swej córki, 

królowej jugosłowiańskiej. 

Z konferencii rozbrojeniowej. 
Aprobowanie raportu Benesza. 

GENEWA. 15.4. (Pat) — Prezyd- 
jum konferencji rozbrojeniowej odby 
ło w dniu 15 b. m. dwugodzinne posie 
dzenie, na którem zajmowało się ra- 
portem Benesza co do projektów re 

zolucyj i innych wniosków, zgłoszo* 
nych w ciągu dyskusji nad art. 1 kon 
wencji w komisji głównej. Prezydjum 
raport Benesza aprobowało i odesła” 
ło do komisji głównej. 

od godz, $—3 i 7—$ wiecz. Konie czekowe P. K. O. Nr. 80.758. Drukarnia — nl. Ś-te Jeńska i, Teleien 3-40. 
w iekście 60 g:., ва tekstom—30 gr., kronika redakc., komuniksty—7€ gr. ze mm. jednoszp., ogłoszenia 
, zagrsniczne 100%, zamiejscowe 28%. Bia pestakujących pracy 524 zniżki. Za numer dowodowy 2 ge 

   

WIADOMOŚCI z KOWNA 
UWOŁNIENIE PLECZRAJTISA Z WIĘZIE- 

NIA NIEMIECKIEGO 

„Echo* (Nr. 101) dowiaduje się ze źró- 
deł oticjalnych, iż w tych dniach został uwoł 
niony z więzienia niemieckiego w Sztumie 
h. przywódca litewskiej emigracji połitycznej 
Hieronim Pieezkajtis, Jak wiadome, w je- 
sieni 1928 r. Pleczkajtis został aresztowany 
wpobłiżu Ejtkun i skazany na 4 lata więzie 
nia. Wohec jednak wzorowego zachowania 
się więźnia po odsiedzeniu 2/3 kary, Pleez- 
kajtis został uwolniony i natyehmiast udał 

ę do Czechosłowacji, skąd prawdopodoh- 
nie powróci de Polski. 

PRZEWIEZIENIE MEYERA. 
Aresztowany za utrzymywanie kontaktu 

ze szpiegiem niemieckim Beckerem radca 
szkolny i członek Volkspartei Meyer został 
przewieziony z Kłajpedy do więzienia w 
Bajorach. 

Oprócz posiadanych dotychczas dowodów 
winy Meyera władze znalazły szereg nowych 
dokumentów kompromitujących zarówno are 
sztowanego, jak i Beckera oraz szereg in- 
nych osób, pozostających dotąd na wołności 

WYNIKI WYBORÓW DO KAS CHORYCH 
W. KŁAJPEDZIE. 

"KOWNO, 15, 4. (Pat). — W. wyborach 
do kas chorych w Kłajpedczyźnie robotniey 
litewscy, którzy po raz pierwszy wystąpiłi 
z oddzielnemi listami, uzyskali znaczny suk- 
ces. 

        

Między innemi w Kłajpedzie wybrano 2 
Litwinów, 3 przedstawicieli związków za- 
wodowych (są to Niemcy) oraz 5 komuni- 
słów. W; pow. kłajpedzkim robotnicy litew- 
scy przeprowadzili 7 przedstawiecieli, związ- 
ki zawodowe 3. 

Niszczycielska działalność wulkanów 
wzmaga się. 

Wybuch nowych wulkanów. 
Grad kamieni zasypuje popękaną skorupę ziemską. 

LONDYN. 15.4. (Pat) — Z Buenos 
Aires donoszą o nowych wybuchach 
wulkanów w Andach w północnej Ar- 
gentynie. Wulkan Las Zanias w pro” 
wineji Salta, który uważany był za 

wygasły, dziś rano znajdował się w 
stanie gwałtownej erupej 

Mieszkańcy miejscowości Chicaa- 

  

na. położonej u stóp wulkanu, ucieka 
ją w popłochu przed gradem kamieni, 
jakie wulkan z siebie wyrzuca. Na 
przestrzeni kilku mił skorupa ziemska 
jest popękana. 

W południowej Argentynie w sta- 
nie ożywionej działałności znajduje 
się wulkan Las Yeguas, zagrażający 

Najniehezpieczniejszy wulkan 
w Kordyljerach zaczął znów działać. 

Wstrząsy sejsmiczne trwają. 
PARYŻ. 15.4. (Pat) — Konranikat 

ofiejalny rządu chilijskiego donosi, że 
w republice chilijskiej nie była w Kor 
dyljerach ofiar w ludziach, straty zaś 
materjalne nie zostały dotychczas ob 
liczone. 

Wulkan Quizapo, będący jednym 
z najbardziej niebezpiecznych wulka- 

nów w Kordyljerach chilijskich. za 
czął znowu działać. 

Z rozmaitych okolie Argentyny do 
noszą, że silne wstrząsy sejsmiczne 
dały się odczuć ubiegłej nocy, zwłasz 
cza w Kordyljerach. Straty materja: 
Ine są nieznaczne, 

KOT EATETTNENE ATI COETZEE OE WACRZO 

Bruening przybył do Genewy. 
GENEWA. 15.4. (Pat) — Kanclerz 

Bruening przybył w dniu 15 b. m. po 
południu do Genewy. Zupełnie nieo- 
czekiwanie kanclerz Bruening wy- 
siadł z pociągu w Lozannie, skąd na: 
tychmiast samochodem wyjechał do 

Genewy. Fakt niespodziewanej zmia- 
ny przez kanclerza Brueninga  środ- 
ka lokomocji na kilkadziesiąt kilo- 
metrów od Genewy jest tu żywo ko 
mentowany. 

  

Powódź w Jugosławii. 
W Bośni 17 tys. ludzi bez dachu nad głową. 

WIEDEŃ, 15. 4. (Pat). Dzienniki wiedeń- 
skie donoszą z Białogrodu, Wżylewy 
gosławji wzmagają się coraz bardziej. 
raj wystąpił z brzgeów Dunaj, zalewajac 
wielkie przestrzenie. Na lewym brzegu Du- 
naju wpobliżu Białogrodu zalanych jest 40 
morgów ziemi. Stan wody na Sanie podniósł 
się © 6 metrów ponad poziom normalny. 
Skutkiem wylewu Sawy 17 ty y ludzi w 

  

    

    

  

Bośni jest bez dachu. Wśród uchodźców gó- 
rują choreby epidemiczne. 

Temperatura spadła wszędzie. W Sera- 
jewie i innych miejscowościach Bośni spadł 
Śnieg. Z pewodu długotrwałej zimy znaczne 
masy wilków wyszły z gór i lasów, grożąc 
osadom Iudzkim. Na peryterjach Mostaru na 
padły wilki na felwark i rozszarpały wiele 
Sztuk bydła domowego. 

  

go H. Józefskiego, dyrektora departa- 

mentu wyznań F. Potockiego, naczel- 
nika H. Suchenek - Sucheckiego i in- 
nych. Obeeni byli również przedstawi 
ciele poselstw państw  prawosław- 
nych, liczni posłowie i senatorowie, 
oraz przedstawiciełe społeczeństwa 
prawosławnego i t. d. 

Po obu powyższych uroczystoś- 
ciach, w apartamentach prywatnych 
J. E, Ks. Metropolity odbyły się przy 

jęcia, w których wzięli udział w. 
scy obecni biskupi, pp. przedstawicie- 
le rządu, dyplomacji, społeczeństwa 
prawosławnego, profesorowie stud- 
jum Teologji Prawosławnej, posłowie, 
duchowieństwo prawosławne, wyżsi 
urzędnicy instytucyj prawosławnych 
Metropolji i t. d. (PIP). 

      
GENJALNY 
KROL EKR. 

Mozžuchia 
w najnowszym 

arcyfilmie reż. 

A. Wołkowa 

Sierżant X 
Największy przebój doby obecnej 

WKRÓTCE 
W KINIE HELIOS 

oCiaRkAw mai nótó du w 

życiu mieszkańców miejscowości Qui- , 
lino i La Rioja. 

Szef chilijskiej stacji meteorołogi- 
cznej oświadczył dziennikarzom, że 
nie należy łudzić się co do tego, że 
kryzys wulkaniczny dopiero się za 
czął i będą mu towarzyszyły nowe 
trzęsienia ziemi. 

16 list wyborczych w Prusach 
Wschodnich. 

W dniu 9 kwietnia obradował w Królew 
cu wydział wyborczy dla wyborców sejmo- 
wych, które się odbędą w niedzielę dnia 23 
kwietnia. Na ręce kierownika okręgu wy- 
borczego wpłynęło 16 list wyborczych. 
Wszystkie listy były formalnie w porządku 
i zostały przyjęte. Listy wyborcze zostały 
oddane przez następujące partje: 

1) Partja socjalistyczna (23 kandydatów). 
2) Deutschnationale Volkspartei (21 kan- 

dydatów). 
3) Centrum 
4) Komuniści 
5) Deutsche Volks-partei 

    

(16 kandydatów). 
(39 kandydatów). 

(17 kandyda- 

6) Wirtschaftspartei (8 kandydatów). 
7), Deutsche Staatspartei (16 kandydatów). 
8) Partja narodowych socjalistów (hitle- 

rowcy 21 kandydatów), 
9) Landvolkpadtei (2 kandydatów). 
10) Volksrechtpartei (1 kandydat). 
11) Christlich Soziale Partei (30 kandy- 

datów). 
12) Socjalistyczna Partja Robotnicza (4 

kandydatów). 
13) Partja Litewska (5 kandydatów). 

14) Polska Partja Ludowa _ (Polnische 
Volkspartei — kandydaci: 1) Juljan Malew- 
ski, 2) Gustaw Leiding, 3) Jan Lenga, 4) Fr. 
Kwiatkowski, 5) Fr, Szypniewski, 6) Michał 
Lengowski, 7) Wiktor Kuhn). 

15) Reichsbankgłaubiger (2 kandydatów). 
16) Volksrechtspartei (2 kandydatów). 

s (ZAP.). 

Giełda warszawska z dnia 15.IV b.r. 
WALUTY | DEWIZY: 

Belary . . .. * . 8.89'/,—8,91'/,—8,877/, 
Belgja |. -. . . 124,5—125,11—124,$9 
Gdańsk. . . « «. « 173,55- 174,98 — 174,12 
Holandja . . . . . 361.15—362,05—360,25 

Londyn з е . » « + 83,70 —33,57—33,54 
Nowy York . . - . . 8.601—8,921 — 8,881 
Nowy Yerk ksbel . . . 8,0.6—8,9.6—8,886 
Paryz 5. « . . - . 85,13—35,22- 35,14 
Praga . - . . 86,38—26,44—26,32 
Szwajearja . 173.35 — 173,30—173,76 - 172,90 
Włochy . . + « 45,85—43,03—45 62 
Berlin w obrotach nieoficjalnych . . 21175 
Tendeneja nieco słabsza. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3% pożyczka budowli. . . 
4% Pożyczka inwestye, . 
5% konwersyjna 
5%, Kolejowa 

SRB 
2 gajos 

M 4 
S BA0-3RI—325 
AKCJE: 

B. Polski . . . » » 79.00—18 50 
Tendencja słabsza. 

      

POŻYCZKI POŁSKIE w NOWYM YORKU: 

Dolarowi. + s 2 0 - «* + 6-6 « » . 43,00 

Dilłonowska . «- = « « » « « +. „5150 
Stabińzacyjna ‚ . - « « + « « » . . 50,00 
Warszawska | +... .. . 3050 

+ 37,00
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Jeszcze o asfalcie naulicach Wilna 
W aktualnej obecnie sprawie nawierzchni ulic wileńskich 

jako głos dyskusji, drukujemy poniżej artykuł p. inż. W. A. 

W artykule „O asfaltowaniu ulic 
w Wilnie* (,„Kurj. Wil.* Nr. 19 z dnia 
24 stycznia 1932 r.) były przytoczone 
powody, dla których ani nawierzchnia 
asfaltowa ani kostka drewniana nie 
nadają się dla Wilna. Te dwa rodza- 
je bruków wymagają betonowego po- 
dłoża, które może być stosowane wów 
czas, gdy urządzenia podziemne są 0- 
statecznie uregulowane a place zabu- 
dowane. A do tego w Wilnie jeszcze 
«daleko. Natomiast było zaznaczone, że 
najodpowiedniejszą nawierzchnią by- 
łaby kostka granitowa na podsypce 
żwirowej lub na zwyczajnym bruku. 
Taką kostką są wyołżone ulice wszyst. 
kich miast europejskich za wyjątkiem 
stolic i niektórych wielkich miast, 
gdzie ogólny poziom zamożności i re- 
sursy miejskie pozwalają na droższe 
systemy bruków. 

Kostka granitowa w Europie za- 
chodniej przeważnie sprowadzana jest 
ze szwedzkich łomnów granitowych, o 
ile państwa nie posiadają swoich wła- 
snych złóż. Dla Wilna nie może być 
mowy o kostce szwedzkiej ani o krajo- 
wej, sprowadzanej z daleka koleją że- 
lazną, nietylko w dzisiejszych kryzy- 
sowych czasach, lecz i w normalnych, 
koszta bowiem takiej kostki zwłaszcza 
grubszej wynosiłyby 40—50 zł. za mtr 
kw. Tymczasem kostka granitowa 
jest jedynie odpowiednim materjałem 
dla bruku wileńskiego, bowiem nie 
wymaga podłoża betonowego, daje 
nawierzchnię, która może przetrwać 
20 do 30 lat i jest łatwa do naprawy 

łak samo, jak obecny bruk z kocich 
łbów w przeciwieństwie do asfaltu, 
naprawa którego jest kosztowna, przy- 
czem odnowione miejsca tworzą łaty, 
organicznie z całością nawierzchni nie 
związane. 

W jakiż więc sposób może Wilno 
zaopatrzyć się w taką granitową kost- 
kę, jeżeli ani zagraniczna. ani krajo- 
wa, sprowadzana koleją żelazną z pod 
Krakowa, z Wołynia lub z Polesia jest 
dla Wilna niedostępna? Jest to rzeczą 
zresztą zgoła niepotrzebną, albowiem 
kraj nasz posiada w obfitości małer- 
jał granitowy zupełnie nadający się do 
wyrobu kostki brukarskiej. Są to po 
zostałości po okresie lodowcowym w 
postaci dużych błoków i brył granito- 
wych, tak obficie rozsianych po całej 
Wileńszczyźnie i w najbliższych oko- 
licach Wilna. Takich głazów jest peł- 
no na polach w okolicy Trok, pod 
Niemenczynem i w wielu innych miej. 
scowościach. Ten miejscowy materjał 
winien być przedewszystkiem zużyt- 
kowany. 

  

  

  

Wyrabiać kostkę brukarską do- 
wolnych rozmiarów z takich głazów 
polnych potrafi każdy miejscowy ka- 
mieniarz, a nawet zwykły gospodarz 
wiejski, z łatwością sztuki tej może się 
nauczyć. O ile Wilno stworzy popyt 
na ten artykuł, brukując swe ulice ko- 
stką miejscową, powstanie na szereg 
lat miejscowy przemysł kamieniarski 
kóry nietylko zatrudni liczne rzesze 
wileńskich kamieniarzy, lecz również 
da dodatkowy zarobek ludności wiej- 
skiej przy dowożeniu kamienia na 
miejsce obróbki. Za przykładem Wil- 
na zczasem pójdą miasta prowincjo- 

nalne. W ten sposób zapoczątkuje się 
powstanie nowej gałęzi produkcji, ści- 
śle związariej z miejscowemi warunka- 
mi i zatrudniającej miejscową ludność 
Pieniądz miejscowy nie pójdzie na od- 
setki dla rozmaitych przyjezdnych do- 
brodziejów. Nie jest to rzeczą mało- 
ważną nietylko na dzisiaj. Próby z 
wyrobem kostki miejscowej, które za- 
początkował Wydział Drogowy Magi- 
stratu, dowiodły, że materjał przedsta- 
wia się b. dodatnio i że koszta wyno- 

    

szą około 2 złotych za mtr. kw. kostki. 
Przy większych dostawach cena nie- 
wątpliwie się obniży, ogólne zaś ko- 
szła bruku kostkowego wypadną co- 
najmniej o 25 proc. niżej, niż asfaltu, 
nie mówiąc już o kosztach konserwa- 
cji. Miasto może zatem posiadać do- 
bre bruki bez nadmiernego obciążenia 
swego stanu finansowego. 

8 Urządzenie większego próbnego od 
cinka z kostki miejscowej nie będzie 
zmarnowaniem grosza publicznego, 
jeżeli robota będzie należycie wyko- 
nana. Taki próbny odcinek istnieje 
w Wilnie od bardzo dawna. Przed 30 
zgórą laty ułożono bruk z miejscowej 
kostki na części placu Katedralnego 
około Cielętnika. Mimo tak długiego 
okresu i niezbyt dokładnego wykona- 
nia, bruk ten bez żadnych napraw ist- 
nieje dotychczas i przy znacznem zu- 
życiu jest jednak lepszy, niż nowy 
bruk z kocich łbów. ы 

Kosika granitowa jest najtrwal- 
szym brukiem, wyrobiona z miejsco- 
wego materjału jest zarazem najtań- 
szą ze wszystkich ulepszonych na- 
wierzchni. Nie jest związana z żad- 
nem ryzykiem i zużyta na powierzch- 
ni może być podciosana i przewrócona 
spodem do góry i w dalszym ciągu 
służyć jako bruk; po zupełnem zuży- 
ciu, jeszcze może być użyta do wyło- 
żenia skarp lub przetłuczenia na tłu- 
czeń —— do budówy szosy. 

Jeżeli Paryż i Londyn posiadają 
bruki z kostki drewnianej na mocnem 
betonowem podłożu i pokrytej asfal- 
tem, to z tego nie wynika, że również 
Wilno ma naśladować podobne wzory 
Wilno winno sobie powiedzieć, jak ów 
człowiek, zmuszony do bardzo oszczęd 
nego życia: „jestem za biedny abym 
mógł sobie sprawiać ubranie z mater- 
jału, który nie nadaje się do przenico- 
wania”, 

   

  

Inżynier W. A. 
b. Nacz. Oddz. Drogowego. 

VES TT SAT 

OGŁOSZENIE. 

Wyszedł z druku i jest do na- 
bycia we wszystk. księgarniach 

XI TOM 
PROTOKÓŁÓW KOMISYJ 
1 KONFERENCYJ W SPRA- 

WIE ASFALTU. 

Cena 2 zł. 85 gr. 

WYDAWNICTWO 
MAGISTRATU M. WILNA. 

Lilis 4 Liuka S 

Zjazd samorządów gospo- 
darczych. 

WARSZAWA. 15.4. (Pat) Ww 

dniu 26 kwietnia odbędzie się zjazd 
samorządów gospodarczych Rzeczy 
pospolitej Polskiej, W zjeździe wezmą 
udział delegaci wszystkich izb, miano 
wicie: przemysłowo - handlowych, rol 
niczych i rzemieślniczych. Będzie to 
pierwszy w Polsce zjazd przedstawi- 
cieli wszystkich dziedzin życia gospo- 
darczego, a więc handlu, przemysłu, 
rolnictwa i rzemiosł, co należy pod- 
kreślić wobec ukazania się w prasie 
w ostatnich dniach nieścisłych infor- 
macyj, dotyczących składu zjazdu. 

Okręt „Cieszyn** w dokach 
portu Abo. 

HELSINGFORS, 15. 4. (Pat). — Okręt 
„Cieszyn* znajduje się obecnie w dokach por 
tu Abo, Uszkodzenia statku są znaczne, Pra- 

wdopodobnie całkowitej naprawy dokona sto 
cznia w wymienionym рогс: aczkolwiek 
zdecydowane to zostanie w zwykłej w takich 
wypadkach drodze przetargów. 
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К ОВ оЛОВ R ТРОВ й sekli 

Na Dalekim Wschodzie. 
Uchwała japońskiej rady wojennej. 

MOSKWA. 15.4. (Pat.) —  Tass 
donosi z Tokjo, że rada wojenna z 
udziałem ministra wojny Araki posta 

nowiła kontynuować obecną politykę 
w sprawie Mandżurji i Szanghaju, 
niezależnie od stanowiska Genewy. 

Zastrzeżenia Japonii. 
TOKIO, 15. 4. (Pat), — Według intorma- 

tyj z kół miarodajnych, delegacja japońska 
w Genewie na zlecenie swego rządu odmó- 
wi wzięcie udziału w komisji 19 Rady Łigi 
Narodów przy omawianiu sytuacji chińsko- 
japońskiej, o ileby komisja ta przychyliła 
się do żądania Chin zbadania sprawy warun- 
ków rozejmu, ustałonych w rokowaniach 

  

szanghajskich. Japonja uważa powy. а 
danie Chin za manewr, zmierzający do uchy- 
lenia się od zawarcia układu w Szanghaju. 
Japonja jest gotowa przedstawić Lidze Na- 
rodów przebieg rokowań szanghajskich, ałe 
stanowczo odmówi swej zgody na przeniesie- 
nie rókowań rozejmowych do Genewy. 

Dwa memoranda chińskie. 
GENEWA, 15. 4, (Pat). — Delegacja Chiń 

ska złożyła sekretarzowi generalnemu obszer 
ne memerandum o sytuacji w Mandżurji. W 
piśmie, wystosowanem przy tej okazji do 
sekretarza generalnego, dełegat chiński oś- 
wiadezył, że zarządzenia powzięte przez 
rząd chiński w sprawie wykonania rezolucji 
Rady Ligi, zostały unieestwione przez rząd 
japoński i że ten ostatni ponosi odpowiedzial 
ność za obecny nienormałny stan w Mand- 
żurji, wynikły z niewykonania przez Japon- 
ję rezołucji Rady. 

   

GENEWA, 15. 4. (Pat). — Wślad za me- 
morandum 0 sytuacji w Mandżurji delegac- 
ja chińska złożyła dziś drugie memorandum 
poświęcone omówieniu rokowań o rozejm, 
które miały miejsce w Szanghaju między 4 
marca a 9 kwietnia. 

Memorandum w konkluzji stwierdza, że 
formuła w sprawie wycofania wojsk japoń- 
skich do koncesji międzynarodowej w okre- 
sie 6-miesięcznym nie zadowala rządu cehiń- 
skiego. 

Rada Ligi Narodów 
rozpatrzyła dalsze części raportu Komitetu Finansowego. 

GENEWA, 15. 4. (Pat), — Rada Ligi Na- ' 
rodów, która we wtorek odroczyła decyzję 
to do ogólnej części raportu Komitetu Fi- 
nansowego do sesji majowej, rozpatrzyła w 
piątek dalsze części raportu tego komitetu, 
poświęconego Austrji, Bułgarji, Węgrom i 
Grecji. 

  

Co się tyczy Austrji, sprawozdawca, stre- 
Ściwszy raport tego komitetu, zaproponował 
rezolucję, w której Rada wyraża nadzieję, 
że Austrja uczyni wszystko, aby utrzymać 

równowagę budżetową i skutecznie załatwić 
problemy bankowe. Wśród zaleceń komitetu 
finansowego, potwierdzonych przez Radę, 
znajduje się zmniejszenie wydatków kolei 
austrjackich, ścisłe wykonanie reglamentacji 
walut i zmniejszenie do minimum importu. 

Przedstawiciel Austrji, przyjmując rezo- 

  

lucję Rady, wyraził nadzieję, że doj: 
nowych rozmów między mocarstwa: i że 
dadzą one rezultaty oraz zapewnił, że rząd 
austrjacki uczyni wszystko, aby sprostać 
swym zadaniom. 

   

Następnie Rada przyjęła do wiadomości 
rozdział raportu, poświęcony sytuacji Wę- 
gier, zalecający w szezególności zmniejszenie 
budżetu i zawarcie układów ze wszystkimi 
wierzycielami. 

    
  

  

Qdnośnie Bułgarji sprawozdawca przy- 
pomniał, że komitet finansowy zaleca zmniej 
szenie o 50 proc. transferu spłat z tytułu 
długów zagranicznych, to jest 45 miljonów 
lewów bułgarskich zamiast 90 miłjonów w 
przeciągu 6 miesięcy. Dełegat Bułgarji oś- 
wiadezył, że rząd jego uczyni wszystko, Aże- 

by przeprowadzić  tranfer 50 proc. spłat, 
ale nie jest pewne, czy to będzie możliwe. 

Najdłuższą dyskusję wywołał problem Gre 
cji. Premjer grecki Venizelos w dłuższem 
przemówieniu poddał krytyce raport komi- 
tetu finansowego, przypominając, że Grecja 
żądała zawieszenia na 5 lat amortyzacji dłu- 
gów zagranicznych oraz pożyeki w wysoko- 
ści 50 miljonów dolarów. Natomiast komi- 

tet finansowy propenuje tylko zawieszenie 
transferu i tylko na jeden rok oraz po- 
Życzkę w sumie 5 miljonów dolarów. Nie 
nie pozwała spodziewać się, że po roku Gre 
cja będzie mogła wznowić spłaty z tyłułu 
amortyzacji tego długu. O ileby zawieszenie 
na 5 łat nie było aprobowane, musiałaby 
odrzucić pemoc, zaofiarowaną przez komitet 
finansowy. Ponieważ Rada Ligi odroczyła 
decyzję co do transferu do sesji mojowej, 

Velizelos oświadczył, że Grecja będzie zmu- 
Szena nie dokonać transferu należności przy 
padających na 1 maja. 

W! związku z tą deklaracją przedstawi- 
ciel komitetu finansowego oświadczył, że jest 
to krok bardzo poważny, który rząd grecki 
czyni na własną odpowiedzialność. Venize- 
los odpowiedział, podkreślając, że spadek 
funta był dla Grecji katastrofą. Venizelos 
skierowuje do wielkich mocarstw apel, by 
porozumiały się do co przyjścia z pemocą 
państwom, które spadek cen postawił w tak 

trudnej sytuacji. 
W] końcu przyjęta została rezolucja, stwier 

dzająca, że tylko wierzyciele Grecji mogą 
dyskutować z zagranicą sprawę zawieszenia 
transferu i poczynienia ustępstw, uznanych 
przez nich na konieczne. 

          

Rozwiązanie oddziałów 
partyzanckich. 

MOSKWA, 15. 4. (Pat). Donoszą, iż do- 
wódca 19-ej armji kantońsk у 

ystkie oddziały partyzanckie, ogłaszając 
je za nielegalne. 

Walka z bandytami. 
TOKIO, 15. 4. (Pat) — Wobec strat, po- 

niesionych przez oddziały japońskie w wal- 
kach z bandytami wysłane zostały z Korei 
do okręgu Czin-Czou świeże oddziały dla 
wypełnienia powstałych luk, Zarządzenie po- 
wyższe stei w związku z zapewnieniem więk 
szego bezpieczeństwa dla mandżurskiej ko 

isji ankietowej, która ma przybyć do Czin- 
Czou. . 

Oddziały japońskie wracają 
do kraju. 

TOKIO, 15.4. (Pat) — Ministerstwo woj- 
ny ogłasza komunikat, zawiadamiający, że 
wydane zostały rozkazy przetransportowania 
zpowrotem do Japonji szeregu oddziałów 
wojskowych japońskich, znajdujących się je- 
szcze w Szanghaju. 

Spece od prowokacji 
wszędzie wietrzą prowokację 

MOSKWA. 15.4. (Pat) — W artykule pod 
tyt. „Nowa fala prowokacyj w Mandżurji*, 
„lzwiestja* piszą o „białog jskich machi 
nacjach, które odbywają się za zgodą poli- 
© y poparciu prasy japoń 

   

      

   

   
   

  

    

  

Jednocześnie — stwierdzając „Izwiest 
— ałaman Siemionow pro: zi w Tekjo ro 
kowania z wpływowemi kołami japońskiemi. 
Zamach na most na rzecze Sungari był syg- 
nałem do wznowienia an kampa- 
nji prasowej 
wiadomość: 

    

      

  

      

   
żąda zdecydowanej po 

lityki władz japońskich w Mandżurji w sto- 
sunku do „pewnego państwa, organizujące- 
go czerwony terrot'. 

Omawiając sprawę informowania ogółu 
o stanie у 
twierdzą, ia mają na 
celu wzmocnienie garnizonów japońskich pod 
pozorem niemożności utrzymania porządku 
przez władze lokalne i przekonania komisji 
Ligi Narodów, że „okupanci japońscy wła 
Ściwie strażą cywilizacji w Mandżur 

Dziennik w dalszym ciągu oskarża japoń- 
skie koła wojskowe, że pragną one pogwał- 

pokój, systematycznie wysyłając do Mand 
wojska i przygotowując wzmocnienie a- 

      

  

  

     

  

     

  

„Izwiestja ą zapowiedzią zdemas- 
kowania „kłamliwych wywodów* i zapewnie 
niem, że Związek Sowiecki nie da się sprowo 

kować i nie zmieni swego mocnego postano- 
wienia niewtrącania się w konflikt mand- 
żurski. 

  

  

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

Po rozwiązaniu szturmówek hitlerowskich 
Krwawe starcia. — Demonstracje. — Protesty. 

BERLIN, 15. 4. (Pat) — Akcja polieyjna 
przeciwko eddziałom szturmowym  narodo- 
wych socjalistów wywołuje w licznych ośrod 
kach miejskich protesty. O poważnych ma- 
nifestacjach, połączonych ze starciami mię- 
dzy narodowymi socjalistami z komunista- 
mi donoszą z Kamienicy. Doszło tam do wy- 
miany strzałów przyczem jedna osoba zo- 
stała ciężko ranna, a kilka lżej. Policja inter 
wenjowała, używając pałek gumowych. Hit- 
lerowcy zablokowałi gmach miejscowego or- 
ganu socjał-demokratycznego „Vołkstimme*, 
usiłując kilkakrotnie wtargnąć przemocą do 
wnętrza. 

Również we Wrocławiu trwały przez całe 
popołudnie manifestacje uliczne narodowych 
secjalistów. Na jednem ze zgromadzeń były 
przywódca Grenzschutzu por. Heinės ošwiad- 
czył, że nie może przyjąć odpowiedzialności 
za ewentualne wykroczenia ze strony s h 
podkomendnych w ciągu dni następnych. — 
Krwawe starcia uliczne miały również miej- 
sce w godzinach wieczornych. W Karlsruhe 
policja aresztowała 20 hitleroweów. Uliecami 
miasta przeciągnął demoustracyjny pochód 
szturmowców. 

W. Darmsztacie policja skonfiskowała zna 
dzne zapasy broni, sprzętu wojennego i ob- 
ciążających dokumentów, dotyczących orga- 
nizacji i nielegalnych poczynań oddziałów 

  

szturmowych. Kierownietwo partji narodowo- 
socjalistycznej zamierza wystąpić ze skargą 
do Trybunału Rzeszy z powodu skonfiskowa 
nia w czasie akcji policyjnej materjałów, na 
leżących rzekomo do stronnietwa, nie zaś do 
oddziałów szturmowych. 

Hugenberg też protestuje. 
BERLIN, 15.4. (Pat) — Przewod- 

niczący stronnictwa niemiecko - na- 
rodowego, Hugenberg ogłasza odez- 
wę, protestującą przeciwko rozwią: 
zaniu oddziałów szturmowych naro: 
dowych socjalistów. Dekret prezyden 
ta Rzeszy Hindenburga nazywa jedno- 
stronnym, wzywając do obalenia obec 
nego systemu w wyborach pruskich. 

Dalsze rewelacje prasy 
FRANKFURT, 15. 4, (Pat). — Tutejsza 

prasa socjalistyczna widzi w oświadczeniu 
się byłego następcy tronu niemieckiego za 
ruchem Hitlera ostateczny dowód, że ruch 
ten jest nietylko reprezentacją wielkiego 
przemysłu, ale ma być również użyty do re- 
stytucji menarchji. Zdaniem tejże prasy te- 
go samego również dowodzi rzekomy fakt, 
że b. cesarz Wilhelm użył ze swej kasy 1 

* niądze 

i pół miljona mk, niem. na kampanję przed- 
wyborczą, związaną z dniem 10 kwietnia i że 
wielki przemysł dostarcza Hitlerowi podob- 
ne 60 miljonów mk. niem. rocznie. 

Oskarżenia „Matin'a". 
PARYŻ. 15.4. (Pat) — W artykule, poś- 

więconym rozwiązaniu oddziałów szturmo- 
wych Hitlera, „Le Matin* stwierdza, że tru- 
dno uwierzyć, ażeby w kraju tak zorganizo- 
wanym jak Niemcy, zwykły śmiertelnik mógł 
sobie stworzyć prywatną armję w sile 400 ty 
sięcy ludzi bez uzyskania zgody, jeżeli nie 
pomocy rządu. Jeżeli się doda ogromne ko- 

Szty, jakie pociągnęła kandydatura Hitlera 
na prezydenta, nasuwa się pytanie, z jakich 
źródeł pochodzą pieniądze. W emczech wie 
dzą doskonale, że te setki miljonów pocho- 

dzą z handlu francusko - niemieckiego. Wiel 
ki przemysł niemiecki, który nie przestaje 
narzekać i który nie posiada ani grosza na 
zapłacenie swych długów, znalazł. olbrzymie 
sumy, aby przyjść z pomocą Hitlerowi. Pie- 

e pochodzą z eksportu wielkich iloś- 
ci towarów do Francji. Częściowo przy pomo 
cy zysków, otrzymanych we Francji, przemy 
słowcy zasilają Hitlera i jego oddziały, któ- 

r eniem jest prowadzenie wojny Z 
/: m razem, kiedy Francuz na 

bywa produkt — pisze dziennik — pochodzą 
cy z fabryk niemieckich, powinien sobie zda- 
wać sprawę, że tem samem subwencjonuje 

militaryzm Niemiec. 
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Kupujcie kwiaty. 
Nie trzeba patrzeć w kalendarz, ani na- 

wet badać obłoków i słońca. Wiosnę oznai- 

muj: firowe kłombiki przelaszczek, ułożone 

ciasno w wilgoci glinianej miseczki, noszo- 
nej po ulicach przez bladych, o ciemnej, su- 

terenowej cerze chłopaków, wznoszących na 

przechodniów  jasne, Cichy 

szept: 

  

    

smutne oczy: 

„Kupić Panoczku, kupić... kwiatuszki, po 

pięć groszy”. 

Jak będą fijołki, 

„fjołki pachniące, i snuć się będą nieśmiał: 

pod łokciami przechodniów, niscy, przyziem- 

ni, jak te przelaszczki, wyłazłe z pod rudych, 

obumarłych liści zimowych, patrzące jak one 
błękitnemi oczami. Jakże nie kupić za pięć 
groszy tych małych pęczków, oznaczających 

wiosnę, naszą północną, szarą. powolną wio- 

i biedę tych małych handlarzy. 

którzy nie żebrzą, nie wałęsają się, ale wytr- 

wale obnoszą swój szafirowy towar? 

dodadzą objaśnienie: 

  
  

  

   
snę, ale te 

Dużo jest przelaszczek na wzgórzach, dę- 

bami porosłych za Belmontem, ku Puszkarni, 

tam biegną wcześnie, wyskubują zgrabiałemi 

paluchami sza i niosą je do 
miasto. Niewiele jednak ludzi kupuj Cze- 
mu? To przecie ładne, radosne, pierwsze kwie 
cie. To przecież zarobek tych 1 

  

  

rowe kwiatki      

  ałych bieda- 

    

ków, Trzeba kupować przela i. Trzeba 
małym handlarzom dać zarobić na bulkų. 

Pięć groszy, to tak mało! 

X. 

SRS TESTAI 

Cenny dar dla P. Prezydenta 
Rzplitej. 

WARSZAWA. 154. (Pat) — Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu 15 kwietnia p. Adama Branie- 
kiego z Wilanowa, który wręczył Pa- 
nu Prezydentowi pięknie na pergami 
nie wykonany akt wraz z wypisem no- 
tarjalnym, na mocy którego na wlas- 
ność Rzeczypospolitej przechodzi cen 
na bibljoteka, licząca około 50 tysię: 
cy tomów, a składająca się z bibljo- 

tek Stanisława i Ignacego Potockich, 
Stanisława Septymusa Potockiego 
(zawierająca w swoim zbiorze bibljo- 
tekę Karola X, króla francuskiego) 
bibljoteki Konstantego 
Branickich 

i Ksawerego 
oraz modlitewnik królo- 

wej Bony. Następnie według aktu no- 
tarjalnego, stały się własnością pań- 
stwa polskiego - 2201 teki sztychów, 
zawierające około 15 tysięcy sztychów 
mistrzów zagranicznych i polskich, 
11 cennych obrazów i dwa komplety 
belwederskiej poreclany. 

Intencją p. Adama Branickiego 
jest, by sztychy i bibljoteka posłużyły 
do zapoczątkowania bibljoteki i zbic- 
ru sztychów na Zamku Królewskim 
w Warszawie, obrazy zostały użyte do 

ozdoby rezydencji Prezydenta Rzeczy 
pospolitej; pozostawił on jednak roz- 
porządzenie zbiorami całkowicie do 
uznania Pana Prezydenta Rzeezypo- 
spolitej. 

    

(sie 

Łindbergh prosi prasę 
o współpracę w poSzuki- 

waniu dziecka. 
NOWY YORK, 15. 4. (Pat), — Lindbergh 

zwrócił się do prasy z prośbą o współpracę 
i pomoc przy poszukiwaniach dziecka. Lind 
bergh cświadczył, że jest rzeczą niezmiernie 
ważną, aby osoby, które mu pomagają w 
poszukiwaniach, miały zupełną swobodę ru- 
chów i mogły podróżować nie wzbudzając 
zaciekawienia reporterów. 

Na podstawie oświadczenia Lindbergha 
przypuszczają, że nawiązał on znowu kontakt 
ze złoczyńcami. 

Znowu zastrzelił... 

LWÓW, 15. 4. (Pat) — „Gazeta Poranna* 
donosi z Tarnobrzegu. że na tle nieporo- 

zumień rodzinnych, mieszkaniec wsi Grem- 
bów Jan Gurtz zastrzelił wczoraj po połud- 
niu z karabinu swoją żonę, poczem dwukrot- 
nie strzelił do swych szwagrów, raniąe cięż- 
ko obu, wreszcie ostatnim strzałem pozba- 
wił się życia. Tragedja rodzinna wywołana 
została niesnaskami na tłe materjalnem. 

NAJMŁODSZY JUBILAT. 

  
Karol Wyrwicz- Wichrowski. 

Siedzi przedemną uśmiechnięty po 
«swojemu, „cienko, z tym wyrazem 

“ wąskiej twarzy, z jakim „odstawia 
lordėw i detektywow, oraz frakowych 
snobów. Musi, niema rady, wyzna- 
wać o sobie wszystko... co chce wy- 

znać Jak, skąd, kiedy poco? No, 
na to ostatnie pytanie kwestjonarjusza 
sami sobie potrafimy odpowiedzieć. 
Poto, by nam sprawiać dużo rozkoszy 
scenicznych, ukazywać się w kalejdo- 
skopie ról, od tragicznych (typy ży- 

dowskie w Dybuku i Śpiewaku), do 
komicznych z fars francuskich, po 

przez komedjowo-salonowo-detektyw- 
ne, w których się czuje najswobod- 
niej, a my z nim. 

Wzywamy więc do spowiedzi z ca 

   

łego życia p. Karoła Wyrwicz-Wi- 
chorwskiego, któremu miasto Wilno 
chce urządzić skromny  jubileuszek 
„dziesięciolatek*. Powie ktoś, cóż to? 
Z. 25 letnich Jubiłeuszów się wyśmie- 

wają, a 10 letnie urządzają? Ależ właś 
nie dobrze, należy na złość matołkom 
wprawiać delikwentów w te operacje 
i zaczynać od małego. Niechże żałują 
ci, co swój 10 letni jubiłeusz puścili 
w niepamięć, į doczekiwali zgrzybia- 
łości ćwierćwiecza. 

Wdzięczni wilnianie chcą co naj: 
prędzej wyrazić swemu artyście, że ce- 
nią jego pracę sceniczną, ale nietylko 
pod względem artystycznym również i 
ze strony społecznej. Bowiem ten wy- 
twornie uśmiechnęty Pan, co ma zaw- 
sze subtelny żart na wąskich ustach i 

doskonale nosi frak, jest istnem pogo- 
towiem ratunkowem każdej filantro- 
pijnej, społecznej imprezy, zawsze na 
stanowisku obywatelskiem, służy rze- 
telnie miastu, które go przyjęło yczli- 
wie, pokochało serdecznie, gdzie ma- 
my nadzieję ugrzązł bezpowrotnie, wię 
zami osobistemi i scenicznemi związa- 
ny. 

Za tę służbę sceniczno-obywatel- 
ską, otrzymał p. Wyrwicz przed paru 
laty odznaczenie, złoty krzyż zasługi. 
Kto bowiem wie jak ciężką jest praca 
reżysera i aktora w teatrze o tak gę- 
stych premjerach jak wileński, ten mu 
si być z całem uznaniem dla człowie- 
ka, który znajduje czas na pracę spo- 
łeczną w zespołach, przedstawieniach 
amatorskich, śpieszy radą i pomocą 

  

  

  

  

   

wszędzie gdzie o to poproszą jakieś 
uprzykrzone społeczniki, lub młodzież 
zapałona do wyczynów teatralnych. 

„Więc jak to było z temi początka- 
mi wszystkiego? : 

„Urodziłem się w Warszawie” za- 
czyna cierpliwie delikwent i utyka... 
„To nie ulega żadnej wątpliwości"... 
„W roku"? 

„Czy koniecznie?... Wiłałbym nie... 
To taki nic nieznaczący szczegół. a 
zawsze... 

„Ależ proszę* — skwapliwie no- 
tuję tę wstydliwość męską, przypisy- 
waną dotąd kobietom. 

„Więc... od lat najmłodszych 
miałem  manję  deklamowania i 
śpiewania piosenek i - wierszy, 
zanosiło się na coś | niedobre- 
go! Po zdaniu matury, co nie obyło się 
bez pewnego trudu, wstąpiłem na Po- 
litechnikę i po przewędrowaniu przez 
kilka wydziałów, (elektrotechnika, ar- 
chitektura, chemija) znalazłem się na 
Uniwersytecie. Po dwulenich zmaga- 
niach się z kodeksami. zboczyłem tro- 

chę z drogi prawa na Ordynackę do 
Szkoły Dramatycznej. Wkrótce wybu- 
chła wojna z Ukraińcami i t. p. wstą- 
piłem w 1918 r. jako ochotnik do 36 
p. p. Załatwiwszy pomyślnie rozbroje- 
nie Niemców w Warszawie. wyruszy- 
łem na front, gdzie biłem się z Ukra- 
ińcami pod Rawą Ruską i pod Lwo- 
wem... a nietyle ja ich, co oni mnie“. 

„Pamiętam , jekeśmy wyprawiali 
was w te straszne walki... niczego nie 
mieliście w ekwipunku prócz odwagi, 
wróciliście zdziesiątkowani, chorzy, 
ranni, najszlachetniejsza młodzież. 
Szły potem białe trumny ulicami War 
szawy... byli tam chłopcy z Litwy ra 
zem. 

„Tak, i ja dostałem za swoje, ran- 

  

   

  

  

  

  

  

ny i z zapaleniem płuc wróciłem po 
roku do Warszawy. Wyzdrowiałem, 
ale jakoś płuca były nie tego... więc 
wróciłem na front, ale sceniczny, do 
teatru wojskowego i po roku wyczy* 
niania wszystkiego co w głowie zna* 
leźć można było, by chłopcom dodać 
humoru i rozrywki, ustatkowałem się 
w Szkole Dramatycznej, którą wresz* 
cie kończę, Pierwsze nieco koszlawe, 
ale zato bardzo ambitne kroki sta- 
wiam na deskach Rozmaitości, który 
wkrótce, jak wiadomo, spłonął... pe- 
wnie ze wstydu. Potem Teatr Letni 
i Szyfmanowski, te stoją dotąd szczę” 
śliwie, może dlatego, że mię dyr. Ry- 
chłowski zabrał w 1922 r, do Wilna, 

gdzie, jak wiadomo... jestem. 

„Ileż tak ról w przybliżeniu ogar” 
nął Pan pracą i pamięcią**? 

„Z ważniejszych mógłbym wymie 
nić 300, ale nie chcę nikogo dręczyć i 

wymienię tylko: Topaza, Bewerley, 
Kres Wędrówki, Śpiewak własnej nie 
doli, Dybuk, Osiołek, Ja tu rządzę, 

Pociąg - Widmo, Ciotka Karola, Par 

pa Kawaler, Pan Naczelnik, to ja, 

Dzień bez kłamstwa... o tych mówię, 
bo mi je do dziś wypominają niektó- 
rzyć 

„Dziękuję, już, zrobione, teraz ia 
się będę znęcać nad Рапет“. 

„Proszę, owszem, zważywszy pre- 
cedensy odchodzę ufny jak dziecię”. 

Istotnie niema się czego p. Wyr 
wicz obawiać od krytyki jego gry i ta- 
lentu. Widząc od lat dziesięciu (czy 
nie jubileusz recenzencki?) jego pracę 
sceniczną, stwierdzić należy, że wro- 
dzona zdolność inteligentnego, prze* 
myślanego sposobu ujmowania ról, 
poparta jest sumienną pracą, nie po: 
zostawiając żadnych wyrw na rachu- 

   

  

nek nieobliczalnego natchnienia a ra* 
czej trzymanej na wodzy powściągli- 

wością, która jest dobrym smakiem- 
'Ta przemyślana, dyskretna, często na 
pianissimach oparta gra Wyrwicza. 
wydaje się naturalną emanacją jego 
charakteru; dlatego najsubtelniej o- 
pracowane role salonowe, w których 
w swoich nienagannych smokingach 
i frakach odtwarza wytwornych świa 
towców, nie dają wyrazu dużej pra- 
cy, jaką w nie włożył, To jest ten 
Wyrwicz z towarzyskich stosunków, 
z salonu, z balu, z kawiarni, którego 
widzimy na codzień. Wyszedł z loży 
i poszedł na scenę gawędzić z tym 

przepojonym podśmiechem, nosowym 

głosem, tak nadającym się do prze 
komarzań się z pięknemi paniami, 

Ale są role Wyrwicza inne. De* 
tektywne, to już trochę inny pan. Sta 
nowczy, zimny, palnie w łeb, jak trze 
ba i ani mrugnie, a zawsze elegancko, 
grzecznie, bez brutalności. Objawia 
się inny człowiek, inny talent, ałe to 
jeszcze ma z tamtym związek, może 
być dżentelman włamywacz, albo de- 

tektyw, to są walki na tych samych 
poziomach psychicznych. Ale są je- 
szcze inne role. Te nieliczne, które mo 
że kosztują p. Wyrwicza najwięcej 
trudu i nerwów, może dlatego gra je 
rzadko i te są istną rewelacją. 

Mówię o dwóch, które mi zostały 
w pamięci (bo jeśli p, Wyrwicz ma 
300 ról na sumieniu, to ja nie mniej, 
a z pewnością więcej, recenzyj). 

Rola ubogiego woźnicy w Śpiewa- 
ku, rabina w Dybuku i oficera w Kre- 
sie Wędrówki. W tych odtworzeniach: 
biednego oberwańca, powagi religij- 
nej i męstwa wojskowego, doszedł p. 
Wyrwicz do wysokich szczytów ar:
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Tyfus w Święciańskiem. 

   Ze święcian donoszą, iż na terenie powia- 
iu zanotowano kilka wypadków zasłabnięć 
na tyfus plamisty. Władze sani 
zarządziły natychmiastowe środki 

Pozatem zanotowano na terenie in- 

  

  

       
cze 

nych powiatów Wileńszczyzny 7 wypadków 
tyfusu płamistego, 5 brzusznego, 9 błonicy, 
20 odry (2 zgony) 3 róży, 26 gruźlicy (10 
zgonów), 41 jaglicy. 

  

Głębokie. 
Z życia szkoły powszechnej. 

    

  

Młodzież starszych oddziałów szkoły po- 
wszechnej w Głębokiem zo owała Ko- 
ło Literacko-Artystyczne. «daniem Koła 
jest samoksztaleenie, oruz urządzanie imprez 
dochodowych celem zdobycia funduszów na 
wycieczkę. W programie pra- 

<y z j ę przedstawienia dla szersze- 
go ogółu, oraz wieczory literackie dla człon- 

ków Koła. 
W: ubiegłą sobotę odbył si 

  

  

  

    
    

   

    

    

      

zy wie- 
Adama 

A. Gło 

    

  

   

  

a, przewodnicz: 
«lamie Mickiewi 
Po referacie w; yskusja, po któ- 
rej nastąpiły deklamacje, oraz Śpiewy solo- 
we i chóralne. Wkóblewski deklamował „Do 
przyjaciół. Wróblewska „To lubi Kuch- 

Pilinenisówna 

Suboczewski. 

  

    
       

    

   

    

tówn I 
rwiosnek“, z „Odę do mlo- 

<ości*. Wiersz „ icz i dziewczyna”, de- 
amowały: Żukowska, Mackiewi i     

  

   

  

sówna odśpiew 
m daleko za gć 
następujące 

Subkówna. Pierewo. 
lo „Świteziank 

cy    

  

     

  

    
    

Żegnanie” i 
Po tej czę gry. 

zabawy towarzyskie. amieniła 
w świetlicę. Zabawy, przerywane dość 

<zesto śpiewem trwały do godziny 9 wiec 

Podczas tego wieczoru był bardzo mił 
początkowo poważny, a potem wesoły i SET- 

<leczny nastrój. Szczególnie druga c 
<гоги wykazała się humorem przy 
świetlicowych. 

Nałeży z uznaniem podkreślić śmiałe po- 
^ mierzącej siły 

   
    

    

  

   
  

abawach 

      

   
ma zamiary. 
ne jest godnem do n. 2 
žej zorganizowane szkoly powszechne jako 

«czynnik samokształceniowy i w dużym stop- 

miu usamodzielniający 
©. В P. 

Nieco spóźnione echo 

Bardzo imponujaco wypadła uroczystość 
na cześć imienin Marszałka Józefa Piłs 1d- 

skiego w szkole im. M. Rajaka w Głębokiem. 

  

          

   

    

    

dnia 20 marca, w której wizęli udział p. 
starosta Pow. Dziś „ de Tramecourt, p. 
Komendant Pol. I . Najdows Przed- 
stawiciele Rady Miejskiej. Gminy 

  

    nych organizacyj i instytucyj oraz rod 
Sala w której odbyła się akademja 

1 cała szkoła bardzo ładnie udekorowana. 
O godz. 10 m. 30, kiedy przybył do gma- 

“hu szkoły p. starosta i p. Komendant P. P. 
powitała dostojnych gości orkiestra dęta. 
Polem zagaił uroczystość Kierownik Szkoły 

    
   

      

    

      

  

  

p. ch słowach zna 
«czenie tej uroczy do 
młodzieży szkolnej, między in- 

      

nemi jak p. Marszałek Piłsudski był uro- 
czyście witany w Głębokiem w 1921 roku 
przez uczniów tej samej szkoły. Zakończył 

   

przemówienie życząc p. Marszałkowi w dal- 
i pomyślności i gorąco dzię- 

p. staroście, p. Komendantowi i wszy- 
stkim gościom którzy brali udział w tej u- 
czystości, 

Potem r 
dzo umiej 

    

apił program wypełniony bar- 
tnie przez młodz tejże szkoły. 

między innemi ró: 
A etc: "Sz 

mówienie ucznia 
i czyny p. Mar- 

szałka Piłsudskiego, podkreślając Jego wiel- 
kie znaczenie dla teraźniejszości i przyszło- 

ny. 

Przy końcu uroczystości zabrał głos p. 
starosta dziękując serdecznie kierownictwu 
za dobre wychowanie dzi któr о 
wlašnie na ademji zau 
się do młodzieży, mówił o wielkości p. 

ózefa Piłsudskiego i o Jego stosunku 
vieniu p. starosty czuć 

chwyt i uznanie z powodu ogromnej 
panującej w ole do Wiel 
arodu, co oczywiście całkowicie 

należy kierownictwu szkoły. 

     

    
   

   

  

  

  

   

        

    

  

    
  

  

   
   

  

  

     
     
   

Wodza 
wdzięcz 

Otwarcie małego ruchu 
granicznego. 

Jak już donosiliśmy, w drugiej po 
łowie kwietnia r. b. zostanie otwarta 
granica polsko - litewska dla t. zw. 
małego ruchu granicznego: W związ: 
ku z tem władze słarościńskie przystą 

  

  

piły już do wydawania przepustek 
granicznych sezonowych rolnikom.    
Do dnia d jszego starostwo pow. 

wileńsko - trockiego wydało już 900 
przepustek granicznych rolnikom, 
zaś starostwo pow. święciańskiego 650 

Również rozpoczęło wydawanie prze- 
pustek granicznych starostwo  gro- 
dzieńskie i suwalskie. 

Pierwsza grupa włościan - rolni 
ków na podstawie przepustek granicz 
nych przekroczy granieę jutro rano. 

Polskie towary do Litwy 
Via Prusy Wschodnie. 

Onegdaj przez staeję graniczną Raczki, 
do Prus Wschodnich przeszły 42 wagony pol 
skich towarów bławatnych, maszyn roln. 
i superiosiatu. Transport towarów został 
zakupiony przez Związek Kupców Litew- 
skich w Kownie za pośrednictwem Izby Pru- 
skiej. Zamówionych jeszcze zostało 50 wa- 
gonów węgla i 10 żelaza. Transport ten na 
dejdzie do Litwy w przystych tygodniu 

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

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

Miejski Ba 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

SZARY DOM 
Epokowa kreacja Walce'a Beery. 

„Szary dom* — arcydzieło, które wstrząsnęło sumieniem świata а!     

Nowogródek. 
„Czwartek literaeki*, 

W niedzielę dnia 17 b. m. o godz. 13 
odbędzie się w. Sali Miejskiej kolejny „cz 

    
    

  

T 

Un nana LEA 

© ZWIĄZEK DRUKARZY MIASTA WILNA 
BAKSZTA 8 

W sobotę dn. 16-go kwietnła r.b. o godz. 9-ej wiecz. odbędzie się 

ZABAWA TANECZNA 
PRZY DŻWIĘKACH JAZZBANDU 

Bufet obficie zaopatrzony na miejscu —— Poczta —— Conietti 
Całkowity dochód przeznacza się na zapomogi dla bezrobotnych drukarzy. 

tyzmu i wzruszeniowej możliwości. Re- 
Welacją było dła znających talent sa- 
łonowy p. Wyrwicza, że potrafi być 
łak silnie dramatyczny, że taką potę- 
Są uczucia, dostojeństwa, hartu roz: 

Porządza. Ale, że to umiał ze siebie 

Wydobyć, znajduje swe wytłumacze- 
Nie naturalne, poza możliwościami du 
żego talentu oczywiście. 

Ten artysta był żołnierzem. ten 
człowiek poszedł z własnej ochoty bro 
nić Ojęzyzny w najcięższych chwi: 
lach jej dźwigania się z grobu, w e- 
poce, kiedy tylko najżarliwiej Ją ko- 
chający zdolni byli życie swe za Nią 
ofiarować. Bo jeszcze nie było takie 
Wszystko zupełnie pewne, jeszcze tam 

Z temi karjerami nie było murowane, 
A niebezpieczeństwo śmierci było bar 
dzo pewne. 

‚ Ludzie, którzy w młodości przesz- 
li przez ten poryw, którzy go w sobie 
mieli, cechuje specjalne nastawienie 
na sprawy bieżące, i jeszcze się z te- 
$0 „stylu“ nie otrząsnęli mimo wszy- 
stko. To wiele tłumaczy w twórczoś 
<i artystycznej i stosunkach z ludźmi. 

o też p. Wyrwicz przynosi ze sobą 
na swój odcinek polskiego frontu ar 
tystycznego niezmordowaną pracę, 
sumienność i etyczność w stosunkach 
oraz ten złoty „leguński* humor, co- 

Taz cenniejszy skarb w tych podła: 
wych ezasach. 

Niechże od wiernej recenzentki, 

a_w dodatku od starej Ligawki (Liga 
Kobiet), na ten obchód 10-lecia, doj- 
dą do Pana Wyrwicza słowa wdzięcz- 
Nošci za rodzinne Wilno, które oby 

brylantowych z niem i ze sceną go- 
ów rzetelnego artysty doczekało po 

myślnie. 

  

  

  

Hro. 

. 

El- A 

tek literacki”, na którego program złoży się 
odczyt p. dr. Lorentza na temat: „Groby 
królewskie w Katedrze Wileńskiej”. Odczyt 
ilustrowany będzie 50 przeźroczami. Wstęp 
dla członków Związku bezpłatny, dla innych 
osób 1.50, 1 zł, —,50 i —.20 gr. 
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Komunikat Komitetu Ratowania 
Bazyliki Wileńskiej, 

Wobee ukazania się w „Expressie Wiłeń- 
skim“ w dniu 14 kwietnia i w Słowie w dn. 
15 kwietnia r. b. (Nr. 86) notatek, kwestjo- 
nujących kwalifikacje fachowe osób, pieczy 
których powierzone zostały roboty restaura- 
cyjne w Bazylice, Komitet Ratowania Bazyli 
ki Wileńskiej uważa za swój obowiązek dać 
wyjaśnienie następujące. 

    

Nad planowaniem i wykonywaniem robót 
badawczych i restauracyjnych czuwa wyło- 
niona na zebraniu organizacyjnem Komitetu 
w lipcu 1981 r. Komisja Techniczna, skła- 
dająca się z 5 inżynierów — architektów, 2 
inżynierów komunikacji, 3 inżynierów — 
hydrologów. 2 profesorów geelogji i konser 
watora wojewódzkiego. Komisja, ta pod prze 
wodnietwem poprzednio p. inż, Siły-Nowie- 
kiego, dyrektora robót publicznych, a obec- 
nie — p. inż. Zubelewicza, następcy in. Si- 
ły-Nowiekiego na stanowisku dyrektora, od 
była około 30 posiedzeń, na których przedy- 
skutowano rzeczowe i uchwaleno wszystkie 
zamierzane i wykonane prace, badano szcze 
gółowe na miejscu przebieg robót i stan 
budowlany Bazyliki. 

Wi sprawach wymagających daleko po- 
suniętej specjalizacji Komisja Techniczna 
zwracała się 0 opinję i wskazówki do naj- 
wybitniejszych specjalistów w Warszawie, 
jak p. p. profesora fundamentowania na 
Politechnice Warszawskiej J. Fedorowicza i 
inž. Romańskiego, w związku z  zagadnie- 
niem wzmacniania fundamentów, a ostatnio 
— do Państwowego Instytutu Geologicznego 
w sprawach hydrologicznych. Zwracanie się 
więc fachowców wileńskich o rady do wybit 
nych znawców w Warszawie obala dowednie 
podejrzenie © istnieniu „małych ambicyjnek“ 

  

    

Bezpośrednie kierownictwo robót Komi- 
tet powierzył, na jednomyślny wniosek Ko- 
misji Technicznej, p. prof. J. Kłosowi, któ- 
ry też, w myśl ustawy budowlanej i umowy 
zawartej z Komitetem, ponosi pełną praw- 
ną i rzeczową odpowiedzialność za wykona- 
ne pod jego kierownictwem roboty, uzgod- 
nione zresztą uprzednio z Komisją Technicz 
ną. Pan prof. Kłos jest dyplomowanym inży- 
nierem — architektem, ukończył wydział 
architektury na politechniee w Wiedniu, po 
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Kto bedzie 
Prezydentem miasta? 

Rezygnacja Prezydenta m. Wilna 

p. Folejewskiego. który przechodzi na 

stanowisko sędziego w Wileńskim Są- 

dzie Apelacyjnym, wysunęła na porza 

dek dzienny kwestję jego następcy 

na okres obecnej kadencji Rady Miej- 

skiej. Jak wiadomo bowiem, aż do cza 

reformy ustro- 

ju samorządów w państwie nie są za- 

su przeprowadzenia 

mierzane nowe wybory Rady Miejs- 

     

kiej na podstawie starej ordynacji 

miejskiej. Jednakże nie da się dziś 

przewidzieć, kiedy Izby ustawodaw- 

cze załatwią projekt reformy samorzą 

du. sądzić należy, że nie wcześniej, 

niż na początku roku przyszłego. Stąd 

następca którego 

„ybór ma nastąpić w końcu bież. mie 

p. Folejewskiego, 

   
siąca, będzie sprawował swój urząd 

conajmniej rok. Sprawa więc wyboru 

odpowiedniej osoby jest przedmiotem 

zainteresowania i rozmów nietylko 

radnych. ale i wszystkich notabłów 

miejscowych. 

Któż tedy ma największe szanse 

stania się przyszłym Ojcem miasta? 

Przeprowadziliśmy w tej sprawie 

„głęboki* wywiad wśród kół naszego 

miasta najlepiej poinformowanych. 

Góż się okazuje? 

Najpierw — rzecz niespodziewana: 

niema natłoku kandydatów. Godność 

jest wysoka i zaszczyt niemały, Ale 

zadania niezwykle liczne i  trudhe, 

a środki dla ich spełnienia — mini- 

malne. W ciągu roku, czy nawet 2-ch 

niewiele da się a odpowie- 

dzialność trzeba ponosić. To nie są 

zachęcające warunki dla poważnych 

ludzi. Coprawda, wykazawszy w tym 

okresie względnie dobre rezultaty, 

każdy może liczyć na reelekcję. Mimo 

to wszystko — jak przekonaliśmy się 

zrobić, 

— natłoku niema. Rzecz prosta, nie 

mówimy o tych, którzy chcieliby, ale- 

czują całą 

„chcenia*. 

beznadziejność swego 

Tych zapewne możnaby 

policzyć na tuziny. Mówimy o kan- 

dydaturach realnych. 

Najwięcej szans miała kandyda- 

tura prof. Witolda Staniewicza, b. 
ministra reform folnych, wysunięta 

przez klub Bloku Bezp. i poparta, a 

conajmniej mile widziana przez inne 

kluby mieszczańskie, nie wyłączając 

narodowego. Niestety, prof. Stanie- 
wicz odmówił-stanowczo, nie chcąc 

przerywać swej pracy naukowej, któ- 
rąby z nowem stanowiskiem  pogo- 
dzić nie mógł. Klub Bloku Bezpartyj- 

nego postawił wówczas kandydaturę 

dr. Maleszewskiego, szefa sekcji zdro- 
wia Magistratu, Inne frakcje radziec- 

kie swoich kandydatów nie wysunę- 

ły dotąd, zajmując pozycję wyczeku- 

jacą. 
Musimy tu sprostować nieścisłe — 

jak się okazało — informacje, co do 

wysunięcia przez klub P. P. S. kandy- 

datury mec. Stan. Bagińskiego. Klub 

ten nie wystawiał bowiem  dotych- 

żadnej kandydatury. Pojawiła 
się ona natomiast w rozmowach i na- 

czas 

radach notablów z różnych grup wi- 

leńskich i — trzeba stwierdzić — zy- 

skała bardzo poważne szanse. W mię: 

dzyczasie jednak wyjaśniło się, że 

przez grupy prorządowe 

kandydatura dr. Maleszewskiego mo- 

że liczyć na przychylne przyjęcie 

wśród innych grup radzieckich, tak 

że obecnie powodzenie jej w dniu wy 

boru Prezydenta wydaje się być za- 
pewnione, 

J A i O A) 

wysunieta 

HUMORYSTYCZNA OPOWIEŚĆ 
EUGENJI KOBYLIŃSKIEJ 

  

wyszła już z drukarni „Lux“ i jest = 
do nabycia w księgarniach wileńskich E 

SKŁAD GŁÓWNY 5 
W KSIĘGARNI ŚW. WOJCIECHA. 5 

LT 
1 K M A E k 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

Swoi Ludzie. Nowele „wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński. Wilno. 

Wilja u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 

MMM 

siada 25-letnią samodzielną praktykę budow 
lano-architektoniczną. 

Wreszcie Komitet zaznacza, iż szezegó- 
łowe sprawozdanie techników z wykona- 
nych dotychczas robót w Bazylice podane 
zostanie do wiadomości publicznej w najbliż 
szym czasie, z wiązku z ukończeniem badań 
stanu fundamentów. 

Wiilno, dnia 15 kwietnia 1932 r. 

Przewodniczący Komitetu Ratowania 
Bazyliki Wileńskiej 

(©) K. MICHALKIEWICZ, Biskup. 
Przewodniezący Komisji Technicznej 

(-) Inż. A. ZUBELEWICZ, Dyrektor Robót 
Publicznych, 

gi
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gulacyjnego miasta. zost 

WI LE NS Kod 

KRONIKA 
  

I soko“ Dziś: Marceljana. 

| Sobota da Nakas 

| 16 Wschód słońca — g. 4 m. 20 

КАЛООО ЕЛ на giai 

Szeatrzeżsais Zakładu Motecrotegi! U. $. B. 

w Wilale z dnia 15 IV — 1932 reku. 

  

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura śradaia —- 6° С. 

= aajwyfszi: -- 8' © 

« najniższa: - 4 С. 

Opad: — 
Wiatz: półn.-wsch. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

KOŚCIELNA. 
— Prace zdobnicze w kapłiey Matki Bo- 

skiej Ostrobramskiej. Prace zdobnicze w ka. 
plicy Matki Boskiej Ostrobramskiej są już 
jak się dowiadujemy, na ukończeniu. Ostat- 
nio została zawarta umowa z fabryką or; 

nów na budowę organu, który ma stanąć 
w kaplicy. 

  

  

MIEJSKA. 
— Nowy plan regulacji brzegów Wilji. 

Przed kilku dniami Dyrekcja Dróg Wodnych 

zatwierdziła sporządzony przez Magistrat 

plan regulacji brzegów Wiilji na odcinku od 

więzienia wojskowego na Antokolu do mo- 
   

stu Zielonego. Kosztorys robót obliczony 

jest na sumę 160.000 złotych. Pierwotna 

koncepcja Magistratu ji brzegów aż 

do mostu Zw ynieckiego upadła ze w 

du na beznadziejnie ciężką sytuację 

sową miasta. O uzyskanie kredytów na ro- 

boty w tym zwężonym zakresie w najbliż: 

szym czasie Magistrat rozpocznie starania u 

władz centralnych. 

— Ile kosztewało miastu tegoroczne wy 
lanie Wilji. Podług obliczeń Magistratu, 
straty miasta nas k tegorocznego wezbra 
nia wód na W: ją zaledwie 10.000 zł. 

  

regule 

  

    

    

    

   

    

   

    
Oczy 2 ą jedynie 
objekty, będące własnością miasta. Najwię- 
cej szkód wyrządziło Magistratowi osypy- 
wanie się skarp z brzegów podmytych przez 
wodę. 

— Most przez Wilenkę zostanie znowu 
zbudowany. Jak wiadomo wybudowany ro- 
ku ubiegłego most drewniany przez Wilenkę 

      

    
   

łączący Górę Trzykr z ogrodem Ber- 
m wobec groźby zerwania przez 

wezbra wody Wiłenki uległ rozebraniu. 
Obecn ż w najbliższym czasie Magistrat 

  

  

zamierza przystąpić do ponownej budowy 
tego mostu. 

— Kiedy zostasie ukończony plan regu 
lacji miasta? Trwające od szeregu lat pra- 
ce Magistratu nad sporządzeniem planu re- 

jak się dowia- 
dujemy w znacznej swej części już ukoń- 
czone. Plan regulacyjny objął całe šr6d- 
mieście oraz w bardzo znacznym stopniu pe 
ryferje miasta. Ponieważ prace te wykony- 
wane są jedynie ze skromnych kredytów 
przewidzianych przez budżet, ukończenia 
planu nie należy spodziewać się w najbliż- 
Szym czasie. 

— 800 bezrobetnych zatrudnia Magistrat 
na robotach miejskich. W ostatnich dniach 
Magistrat zatrudnił nową partję bezrobot- 
nych. Wi związku z tem w chwili obecnej 
na robotach miejskich liczba zatrudnionych 
bezrobotnych osiągnęła w roku 
rekordową cyfrę 800 robotników. 

— Sprawa na czasie. Związek Rzemieśl- 

ników Żydów złożył Magistratowi memorjał 
w którym prosi o wykonywanie instalacyj 
elektrycznych w mieszkaniach na raty. 
możliwiłoby to 
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y. U- 

zwiększenie elektryfikacji 
miasta i pozwoliło na korzystanie z dobro- 
dziejstw' elektryczności biedniejszym miesz- 
kańcom. , Sprawę tę, jak się dowiadujemy, 
Magistrat kieruje na najbliższe posiedzenie 
komisji technicznej. 

  

ARTYSTYCZNA. 
— Włystawa obrazów motywów wileń- 

skich trwać będzie jeszcze dwa tygodnie. 
Obecna Wystawa „Motywów Wilenskich“, 
mieszcząca się w lokalu Tow. Wiagons Lits 
Cook, która wzbudziła tak wielkie zainte- 
resowanie wśród miłośników sztuki, trwać 
będzie jeszcze przez dwa tygodnie. 

Wystawa jest nietylko licznie zwiedza- 
na, ale Ściąga też rzesze nabywców obrazów. 

Dotychczas sprzedane są obrazy nastę- 

pujących art. malarzy: 
Adamskiej-Rouby K., Dunieca M., Horyda 

J. Karnieja E., Lejbowskiego M., Szera J., 
Zatkinda B. i innych. 

Obrazy sprzedane pozostaj 
do końca trwania wystawy 

Wejście 30 gr., ulgowe 20 gr., dla wycie- 
czek szkolnych po 10 gr. 

Wystawa otwarta codziennie od 10 rano 
do 7-ej w. 

a na miejscu 

  

  

  

SPRAWY SZKOLNE. 
— „Śmiech przez łzy. W; niedzielę dnia 

17 kwietnia 1932 r. o godz. 5-ej po poł. od- 
będzie się w lokalu Gimnazjum im. T. Czac- 
kiego (Wiwulskiego 13) Rewja szkolna p. t. 
„Śmiech. przez łzy”, wystawiona staraniem 
Sekcji Ogniskowej Br. Pom. uczniów Gimn. 
im. T. Gzackiego. 

Z POCZTY. 
— Dyrekcja P.i T. zawiadamia, że z dn. 

30 kwietnia b. r. zwinięta zostanie agencja 
pocztowo-telegraficzna Wilno 12. 

Z KOLEL 
— Rewja „Na ślepym torze!!* Jutro w 

niedzielę dnia 17 kwietnia o godzinie 7-ej 
więczorem w sali Ogniska Kolejowego ulica 
Kolejowa 19 zostanie powtórzoną jeszcze raz 
Druga Wielka Rewja Kolejowa p. t. „Na śle- 
pym torze, składająca się z 20 pierwszorzęd- 
n$ch numerów, Udział w Rewji biorą p. p. 
B wska,  Thorzanka, Rymkiewiczówna, 
Świętochowski, Szemberg, Rewkowski, Rad 
wan, Konstantynowicz, Lwicz, Pawlicz i in. 
Przemiła całość, gwarantuje beztroskie spę- 
dzenie wieczoru przy dźwiękach orkiestry 
Jazz! doskonałe tańce i melodyjne piosenki. 
Ceny miejsc niskie bo tylko od 50 groszy. 

GOSPODARCZA. 
— Podatek przemysłowy od obrotu. Wi 

dniu 31 marca r. b. zostały rozesłane nakazy 
płatnicze na zryczałtowany podatek przemy- 
słowy od obrotu za lata 1932 i 1933 dla 
drobnych przedsiębiorstw. 

Uwidoczniony w nakazach podatek jest 
płatny w czterech równych ratach w. termi- 
nach do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 paź- 
dziernika i 15 grudnia 1932 i 1933 r. 

Od nakazów płatniczych przysługuje płat- 
nikowi prawo wniesienia odwołania w termi. 
nie do dnia 1-go maja 1932 г. 

Zainteresowani płatnicy mogą się infor- 
mować o kwotach wymierzonego podatku 
w imiennych listach płatników, wyłożonych 
w Urzędach Skarbowych i Gminnych oraz 
w Magistratach. 

— Ulgi w spłacie podatku przemysłowego 
Izba Skarbowa w Wilnie podaje płatnikom 
podatku przemysłowego do wiadomości, iż 

    

    

   

  

   

    

bieżącym 

Ministerstwo Skarbu udzieliło  następują- 
cych ułg w spłacie zaległości tego podatku. 

Płatnicy, którzy mają zapłacone zalłegłoś 
ci pod. przemysł., powstałe po dn. 1. kwiet- 
nia 1931 r., wzgl. uiszczą je w okresie od 1 
kwietnia do 31 sierpr r. b., a posiadają 
zaległości z okresu przed 1 kwietnia 1931 r. 
przy wpłatach na poczet tych zaległości о- 
trzymują bonifikaty, które wynosić będą: 

  

  

    

a) przy spłatach w kwietniu i maju 1932 
roku 50 proc. tych wpłat; 

b) przy spłatach w czerwcu i lipcu 1932 
roku 35 proc. tych wpłat; 

c) przy spłatach w 
proc. 

sierpniu 1932 r. 25 
tych spłat. Е 

zem od tych wpłat nie będą pobiera 
y za zwłokę wzgł. odsetki za odrocze- 

  

   co do których naliczono koszty egzekucy 
do dnia 1 kwietnia 1932 r., o ile nie zosłasą 
przeciw nim wdrożone ponowne kroki egze- 
kucyjne, będą pobrane koszty egzekucyjne 
w wysokości 3 proc. zamiast 5 proc. 

Jednocześnie komunikuje s że należnoś 
ci bieżące muszą być regulowane termino- 
wo pod rygorem bezwględnego ich śŚciąga- 
nia z doliczeniem kar za zwłokę oraz nor- 
malnych i kosztów egzekucyjnych w wyso- 
kości 5 proc. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odezyt o wychowaniu państwowem. 

W: niedzielę dnia 17-go b. m. o godz. 12 m. 
sali przy ul. Zawalnej 1, (Kresowej) od 

będzie się odczyt wizytatora O. Sz. p. Mie- 
czysława Matuszkiewicza na temat wycho 

nia państwowego. Odczyt organizuje Sek- 
Ci i a Rady Wojewódz 
kiej BBWR. zapraszając nań członków i 
sympatyków Błoku. Wstęp wolny. 

— Odczyt Sekcji Hist. Sztuki T. P. N. 
Posiedzenie Sekcji Historji Szłuki odbędzie 
się w tę sobotę w dn. 16 kwietnia o godz. 
8 wieczór w sali Seminarjum Archeologji 
Klasycznej U. B. ul. Zamkowa 11 (drugie 
podwórze w prawo). Na porządku dziennym: 

Referat p. D-ra M. Morełowskiego p. t. 
„Zagadnienie twórcy licy św. Kazimierza 
w Wfilnie a Constantino Tencalla projekto- 
dawca kolumny króla Zygmunta III w War- 
szawie“. 
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SPRAWY RZEMIESLNICZE. 
— 1627 bezrobcłnych rzemieślników. Po- 

dług ostatnich danych w Państwowym Urzę- 
dzie Pośrednictwa Pracy jest obecnie zare- 
jestrowanych 1627 bezrobotnych 
ników. 

— Ukarani rzemi 

rzemieśŚ|- 

  

ślniey. Naskutek skarg 
uprawnionych rzemieślników. a na wniosek 
Wileńskiej Izby Rzemieślniczej zostali uka- 
rani przez Wiłeński Urząd Przemysłowy I 
Instancji następuj. i 
Bondarczykowie Nikifor, Dawid i Aleksy po 
80 zł. grzywny każdy z zamianą w razie 
niešciagalnošci na 3 dni aresztu, za. pro- 
wadzenie warsztatów stolarskich bez uzdol- 
nienia zawodowego i potwierdzenia zgłosze- 
nia; Rywa Tajc za wyrąb mięsa bez zgło- 
szenia warsztatu —- kara grzywny — 50 zł. 
z zamianą na areszt. 

Podając pow. e do wiadomości — Wi 
leńska Izba Rzemieślnicza, nawołuje wszyst- 
kich rzemieślników nie posiadających do- 
tychczas kart zgłoszeń, lub kart rzemieśl- 
niczych do wystarania się o takowe w Urzę- 
dzie Przemysłowym I Instancji. 

Jednocześnie Izba Rzemieślnicza przypo- 
mina, i uprzedza, że prawo nauczania ucz- 
niów rzemieślniczych (terminatorów) posia- 
dają wyłącznie tylko mistrzowie dyplomowa- 
si. Egzaminy mistrzowskie i -czeladnicze 
przeprowadza Izba Rzemieślnicza w przecią 

tnia, maja i czerwca. Należy już о- 
beenie składać podania, które przyjmuje Biu 
ro Izby (ul. Miekiewicza 23 m. 5) w godzi- 
nach urzędowych. 

— Kursy blacharskie. Utworzony z ini- 
cj „Blachy cynkowej S-ka z 0. o. w 
Katowicach pod. protektoratem Wileńskiej 
Izby Rzemieślniczej kurs blacharski jest pra 
wadzony przez fachowego instruktora p. M. 
Jarnuszkiewicza codziennie w godzinach 
wieczorowych. Kurs jest bezpłatny i potrwa 
jeszcze conajmniej tydzień. 

KOMUNIKATY. 

  

   

        

    

        

   

  

      

— Komunikat Izby Skarbowej, Izba Skar-. 
bowa w Wilnie podaje do powszechnej w 
domości, że w myśl odnośnych przepisów 
egzekucyjnych sekwestratorzy skarbowi na 
każdą pobraną od płatnika kwotę z tytułu 
egzekwowanej zaległości, wystawiać powinni 
pokwitowanie urzędowe według ustalonego 
wzoru, zaopatrzonego okrągłą pieczęcią od- 
nośnego Urzędu Skarbowego. 

Wi wypadku przeto wystawienia przez 
sekwestrtora pokwitowania  nieurzędowego 
wzywa się tych płatników, aby bezzwłocznie 
komunikowali o tem kierownikowi odnośne- 
go Urzędu Skarbowego i uprzedza się, że 
pretensje z tytułu ewent. strat jakie z tego 
tytułu płatnicy mogliby ponieść nie będą 
przez Izbę uwzględniane. 

    

RÓŻNE. 
— Obcięcie płac dozorcom |domowym. 

Jak nas informują, wałciciele domów w о- 
statnich czasach ponownie obcieli pensje do 
zorcom domowym. W związku z tem Zwi 
zek dzorców domowych zamierza w najbl 
szym czasie ingerować w tej sprawie u czyn- 
ników miarodajnych. 

— Tydzień L. O. P. P-u. 8-my tydzień 
Ligi Obrony Powietrznej Pań . jak już 
definitywnie ustałono, odbędzie się w okre- 
sie od 5 do 12 czerwca. 

— Opodatkowanie się właścieieli domów 
na rzecz bezrobotnych. Na podstawie do- 
browolnego opodatkowania się na rzecz bez- 
robotnych Magistrat pobiera od wł: ieli 
nieruchomości dopłatę za elektryczno: r 
sokošci 25 groszy od každego licznika. 
tytułu tego do kas miejskich w ciągu ost 
nich dwóch tygodni marca wpłynęło blisko 
1000 złoty Suma ła została przekazana 
do dyspozycji Wojewódzkiego Komitetu do 
Spraw Bezrobocia. 

   

  

  

   

      

    

ZABAWY, 
— Wielka Wiesenna Zabawa Taneczna 

w Związku Drukarzy (Bakszta 8). — W. so- 
botę dnia 16 b. m. w Zw. Drukarzy odbę- 
dzie się Wielka Wiosenna Zabawa Taneczna, 

Do tańca przygrywa doskonały jazz-band. 
Bufet obficie zaopatrzony na miejscu. 
Początek o godz. 9 wiecz. 

TEATR | MUZYKA 
— „Pod falami* — na Pohułance. Dziś 

w sobotę 15 kwietnia o godz. 8-ej w. po raz 
drugi głośna sztuka współczesna Adolfa 
Hertza „Pod fałami*, w której Antoni Ró- 
życki daje koncert gry pełnej finezji i wdzię 
ku. Sztuka na wczorajszej premjerze żywo 
interesowała licznie zebraną publiczność, go- 
rąco reagującą na toczącą się akcję, eo wró- 

ży sztuce duże powodzenie. 
" Jutro, w niedzielę 17 b. m. o godz. S-ej 

wiecz. „Pod falami. 
— Uroczyste przedstawienie jubiłeuszo- 

we w „Lutni*, Dziś, w sobotę 16 kwietnia 
o godz. 8-ej w. z okazji 10-lecia pracy ar- 
tystycznej w Wiilnie Karola Wyrwicz.Wi- 
chrowskiego odbędzie się uroczyste przedsta- 
wienie pełnej humoru komedji Caillavet'a i 
Fleurs'a „Miłość czuwa”, w reżyserji Karola 

  

   

Kondolencja p. premjera 
Prystora. 

W dniu wczorajszym naskutek 
otrzymanej depeszy z sekretarjatu Pa 
na Prezesa Rady Ministrów — wice: 
wojewoda Jankowski złożył w imie: 
niu Pana Premjera Prystora kondo* 
lencję rodzinie Ś. p: generała Stefana 
Mokrzeckiego. 

    

yrwicza, który zarazem odtworzy jedna 
51 głównych. Resztę obsady stanowią pp. 

sińska Detkowska, Kamińska, Malinowska, 

Molska, Lubows Szurszewsk: 
! ka, Brusikiewicz, Ciecierski, Woł- 
łejko, Skolimowski, Zastrzeżyński, Domań- 
ski i inni. 

Jutro, w niedzielę 17 b. m. o godz. 8-ej 
w. po raz drugi „Miłość czuwa”. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

— Na Pchulanee farsa „Słomkowy ka- 
pelusz*, Jutro w niedzielę 17 b. m. o godz. 
4-ej pp. ujrzymy po raz pierwszy jako przed 
stawienie popołudniowe  arcywesola  farsę 
„Słomkowy kapelusz”, tryskającą beztroską 
wesołością. Miłe, wesołe melodje oraz barw- 
ność i ruch na scenie dają gwarancję weso- 
łej zabawy. Cesy miejsc popołudniowe. 

W Lutni „Bęben* z Antonim Różyckim. 
Jutro w niedzielę 17 b. m. o godz. 4-ej pp. 
po cenach popołudniowych dana będzie wę- 
soła i pogodna komedja „Bęben* z udziałem 
A. Ró: ego, w której oglądamy przygo- 
dy niesfornego, samowolnego dziewczęcia 
oraz kłopoty miłosne malarza Delanoy. „Bę- 
ben* jest jedną z najmilszych sztuk reper- 
tuaru francuskiego. 

RADJO 
SOBOTA, DNIA 16 KWIETNIA 1932 R. 

sygnał czasu. 14.10: Program dzien 
ni soliści (płyty). 14.45: Kon- 

A. i. 15:30: Wiadomošci wojskowe. 
15.40: Przegląd wydawnictw perjodycznych. 
11.00: Przerwa. 16.10: Odczyt dla maturzy- 
stów. 16.30: Muzyka z płyt. 16.40: Codzienny 
odcinek: powieściowy. 16.50: Utwory Bacha i 
Mozarta (płytyj. 17.10: „Rola Wilna w go- 
spodarczej odbudowie państwa polskiego“ 
odczyt. 17.85: Transmisja ze Lwowa i War- 
szawy. 18.50: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół 
Roln. 19.00: Tygodnik litewski. 
gram na tydzień następny. 1 Wiadoinos- 
ci sportowe. 19. Rozmaitości. 18.45: Pras. 
dziennik radjowy. 20.00: a widnokręgu. 
20.15: Koncert. 21.10: Kon życzeń (płyty). 

. 22.40: Komuni- 
. 22.50: Muzyka lekka i taneczna (płyty). 

NOWINKI RADJOWE. 
ODCZYT GEN. ŻELIGOWSKIEGO. 

Dzisiaj o go 17,10 zabierze głos przed 
mikrofonem wileńskim gen. Lucjan Żeligow- 
ski, gorący rzecznik samowystarczalności go 
spodarczej Państwa. Gen. Żeligowski wygłosi 
odczyt p. t. „Roła Wilna w gospodarczej odbu 
dowie Państwa Polskiego”, zwracając szcze 
gólną uwagę na konieczność rozwoju Iniar- 
stwa na naszych ziemiach w celu, wyparcia 
z rynku surowców zagranieznych, które ż 
powodzeniem może zastąpić nasz krajowy len. 
Prelekcja ta będzie transmitowana na wszy- 
stkie stacje polskie. 

JUBILEUSZ 
K. WYRWICZ-WICHROWSKIEGO 

Około godz, 21 nadany zostanie z teatru 
i ego fragment sympatycznej uroczysto. 

$ атапе) х 10-ес!ет ргасу scenicznej 
Karola Wyrwicza - Wichrowskiego. Usłyszy- 
my szereg okolicznościowych przemówień z 
ust przedstawicieli wileńskiego społeczeństwa, 
instytucyj artystycznych i teatrów. 

KONCERT ŻYCZEŃ. 

Radjosłuchacze, nadsyłający do dyrekcji 
programów radja, wileńskiego tytuły swych 
ulubionych utworów muzycznych, z prośbą 
o wykonanie, usłyszą je dzisiaj w t. zw. 
„god: życzeń (od 21,10 do 22,10), A więc 
— uwaga... 

PRETTY ZS WCAAPORUCOOK 

Cmentarz żydowski na Pióro- 

moncie oddawna czeka na ogro- 

dzenie. Wiosna to najlepszy czas 

do przeprowadzenia robót. 

PD IRREDAPOSMLREETERASK NAMAS 

SPORT 
MECZ PIŁKARSKI DRUKARZ — MAKABI. 

W niedzielę dnia 17-go o gedz. 3 min. 30 

na Boisku Sportowem Makabi odbędzie sie 

mecz piłkarski pomiędzy Drukarzem — Ma- 

kabią. 

   
  

       
      

        

   
   

  

   

  

   

  

    
19.20: Pro. 

    

   

   

    
     

    

      

   
  

    

BIEG NAPRZEŁAJ Z. M. P. 

Zarząd Oddziału Z. M. R. i P. im. Szys 
mona Konarskiego, niniejszem podaje do 
wiadomości, iż w dn. 17 b: m. o g. 12 w 
parku „Zakręt*, odbędzie się, wiosenny dru- 
żynowy bieg naprzełaj o mistrzostwo Oddz. 
Z. M. R. i P. m. Wilna. Nagrodę przechod- 
nią ufundował prezes Zarządu Centralnego 
Z. M. R. iP. woj. Wileńskiego p. Jan Ła- 
zarewicz. 

SIDOROWICZ ZMIENIA BARWY KLUBOWE 

Jak się dowiadujemy, Wacław Sidorowicz 
czołowy średniodystansowiec Polski i chluba 
bieżni wiłeńskiej nosi się z zamiarem zmie- 
nienia barw klubowych. W: biegu niedziel- 
nym naprzełaj Sidorowicz ma podobno po 
raz osłatni startować w barwach A. Z, S. 
Podług obiegających pogłosek Sidorowicz 
ma zamiar zgłosić swój akces do Ogniska. 

   

  

PIERWSZY WYSTĘP PIŁKARSKIEGO 
3 MISTRZA WILNA. 

Dziś w sobotę mistrzowska drużyna Wil- 
na 1 p. p. Leg. rozegra swój pierwszy mecz 
w sezonie. Wojskowi stają do boju z Ma- 
kabią, która. ma już poza sobą dwa spotka- 
nia z Ogniskiem. Zawody zapowiadają się 
bardzo ciekawie ze względu na spodziewany 
występ Zbroi, b. gracza Cracovii oraz szereg 
zmian i przesunięć personalnych w mistrzo- 
wskiej drużynie Wilna. 

Mecz odbędzie się na boisku Makabi pun 
ktualnie o godz. 3 min. 30. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
PODRZUTEK. 

— W korytarzu domu Nr. 21 przy ul. M 
Pohułanka został znaleziony podrzutek tei 
żeńskiej, w wieku około 16 miesięcy. przy 
którym była kartka: „Na imię Frejdla*, Pod- 
rzutka umieszczono w t-wie žyd. „TOZ“. 

NA GORĄCYM UCZYNKU. 

— W dniu 14 b. m. na gorącym uczynku 
usiłowania kradzieży, po uprzedniem wybi- 
ciu szyby, z okna wystawowego, przy ulicy 
Trockiej 13, na szkodę Farbera Mowszy, zo- 
stał zatrzymany znany zawodowy złodziej, 
Jan Farber (Lwowska 52), ` 

KRADZIEŻE. 

— Z balkonu domu Nr. 18 przy ul. Rudni 
ckiej, na szkodę Mejera Chonowicza 5Кга 
dziono futro męskie na lisach, wartości 400 
złotych, е 3 

«« 

 



KUR E. R W 

Ostatni akt smutnych zajść listopadowych. 
* Załkind, Oguz i Wulfin na ławie oskarżonych. 

Zamieszczając we wczorajszym numerze 
zapowiedź procesów o ckcesy listopadowe, 
przez chwiłę nie przypuszczaliśmy, iż spra- 

я nam się słabe     

    

    

  

pod względem argumenta 
ną się niebywałą sensa 
nietwa odrodzonej Rz 
ten jadnak stał się i niezawodnie 
za sobą eko 

Jak wi 
wydziału karnego sądu okręgowego znalazły 

e głośne sprawy. Jedna -— to sprawa 
na tle awantur studenckich jakie 

miały miejsce w dniu 10 listopada ub. roku 
na A OO R G z ulicą 

pociągnie 
idące konsekwencje. 

domo, wczoraj na wokandzie III 

  

   
  

   

  

        
   е druga zaś GH 

padła rozegrał nieco p 
zbiegu ul. Zawalnej i Trockiej, gdzie 
awanturników zaatakowała dorożkę, w 

rej wieziono rannego Wacławskiego. 

W pierwszej sprawie oskarżeni byli Lej- 
ba Załkind o udział w ekscesach i zadanie 
kamieniem śmiertelnej rany Wacławskiemu 
i Chacfeld Oguz o udział w zajściach. Druga 
sprawa dotyczyła Szmuła Waulfina jako oskar 
żonego o wzięcie udziału w awanturze uli- 

cznej. 
Procesy te sprowadziły do 

błiczności, a zwłaszcza młodz Mimo su- 
rowych zarządzeń porządkowych sała i ku- 
luary zostały szczełnie zapełnione. 

Dła prasy ustawioso 3 stoły prz. 
formalne oblężen niestety nieko: 
przez sprawozdawców. 

Na ławie zasiedli oskarżeni w 
sprawie, a więc Załkind i Oguz. M jsca ob- 
rońców zajęli mec. mec. Sai i Mar- 
golis z Warszawy oraz miejscowi dziekan 
Petrusewicz i adw. Czernichow. 

Na fotelu oskarżyciela puhlicznego zna- 
łazł się podkprokurator p. Wincenty Jano- 
wicze = 

Blisko o godz. 10 rano wyszedł sąd w 
składzie: wice-preezsa.p. Wacława Brzozow- 
skiego oraz p. p. sędziów K. Bobrowskiego i 
M. Szpakowskiego. 

Przewodniczący przystąpił do sprawdze- 
mia personalji podsądnych. Załkind — inka- 
sent rozlewni spirytusu drzewnego lat 24, 
Oguz — Zz zawodu Ślusarz lat 23. 

Przewodniczący odczytuje doręczone za- 
świadczenie o chorobie głównego świadka 
oskarżenia imiery Łebkowskiej. Sąd jed- 
mak postanawia mimo wszystko świadka 

КЕНЕ оы 

Km Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

    j przy 
srupa 

któ- 
  

  

   

  

    
ądu tłumy pu 
  

  

  ych 
    

     A szej 
    

          

Od poniedział- 
ku Il.go b. m. „PIEŚŃ 0 ATAMANI 

Z dostosowaną do akcji muzyką wystąpi orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 
Pecrątek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny mieisc: belkes 30 gr., parter60+4- 

sprowadzić i zbadać, wydaje więc stosowne 

  

   

  

arowski wno- 
ącznie. Pro- 

W imieniu obrony mec. Sn 
si o rozpoznawanie obu spraw 
kurator oponuje. 
   ас się do wniosku obrony, 

1awia sprawy połączyć a wobec tego 
Szmueł 

Do: 
„A ławę wchodzi trzeci oskarżony 
Wiulfin, łat 19. student praw: 

zostają odczytane oba akty 
nia, których treść w streszczeniu po- 

      

   

   

kolejno udziela głosu о- 
któ! do winy nie przyznają 

  

skarżonym, 
się. 

Osk. Załkind 
dnia 10 listopada rozpocz 

ażowany pracownik - inkasent rozlewni 
jera Percikowicza (ul. Wiełka 39). Przy- 

był do zajęcia około godz, 9 rano, a później 
chał wozem naladowanym towarem 

z Portnojem i Szewachem celem dostar 
czenia klijentom zamówionego przez nich spi- 
rytusu. Rozwożenie to trwało do godz. 19-ej 
Okało godz 20 wrócił do domu, przebrał 
się i udał s "do klubu „Makabi“, lecz wobe 
tego, że znalazł lokal zamknięty. zaraz wró- 
cit do domu. O z iach jakie miały miej- 
sce tego dnia nie wiedział i udziału w nich 
nie brał. 

Osk. Oguz twierdził, ž 
mieszkania nie opuszczał. 

Osk. Wulfin oświadczył, 
rano był w Stow. Wz. Pom. St. Żydów, skąd 
wraz ze studentem Pole se wyszli na mia- 
sto. kierując się w stronę Bede SB. 
lecz policja ich nie przepu „ Wracając po 

ze na rogu Zawalnej i Pohulanki zau- 
i tłum, wobec czego chcąc uniknąć nie 

jemności, skierowali się szybkim krokiem 
w ul. Trocką, gd alrzymała go grupa stu- 
dentów - Polaków i oddała w ręce policjan- 
ta. 

W związku z oświadczeniami oskarżonych 

prokurator oraz obrona prosili sąd o wezwa- 
nie kilku dodatkowych świadków. Sąd uw- 
zględniając wnioski 

oświadcza, że krytycznego 
ł pracę jako nowo 

    

  

  

      

  

     

  

tego dnia wogóle 

  

e o godzinie 9 

  

       

    

   
   

wydał zarządzenia. 

  

Przed przysta 
ków, sąd na wniosek obrony zaprz. 

  

ągł gru 

  

pami wszystkich świadków w liczbie około 
60-ciu. 

W międzyczasie do sądu sprowadzono 

    

świad. Łebkowską. Twarz jej jest ca 

  

a spo- 

4 Wroli Atama- 
na Fumnego 

wita w bandaże, ja 
wiadczenie lekarskie, 

Przewodn e sprowadzić tego Šv 
na salę. Odbiera od niej przysięgę i następ- 
nie pozwała usiąść na krześle przed stołem 
sędziowskim i w tej pozycji pozwała zezna- 

wi 

    

    

Na pytanie przewodnicz. 
wiadcza, że ma lat 31, jest studeniką wydzia 

łu hum: stycznego USB. 
PRZEWODNICZĄCY. 

spraw. 
Św. ŁEBKOWSKA. 

znania w śledztwie. 

    

Co pani wie w tej 

  

Powołuje się na ze- 

  

PRZEWODNICZĄCY 
cze opowiedziała ws 
wy. 

nalega by raz jesz- 

tko co się tyczy spra- 

  

  

ŁEBKOWSKA    
   

  

    Dnia 10 tistopada DY; 
ajść między. studentami. Rz - 

twarz Żyda, który cisnął kami 

> ydzie tym poznał 
niedaleko, Rokos 

        
    

  

PRZE WODNICZĄCY. W którem miejscu 

stał się wypadek. 
ŚWIAD. Nie mo) 

Tego dnia uczęstni 

żydowskim. 
OBRON 
ŚWIAD. 
OBRO ak był ubrany 
ŚWIADEK, Nie pamiętam. 
Na dalsze pytania Świadek odpowiada 

półsłówkami. B| blisko Wacławskiego, 0 
swem spostrzeżenia nikomu nie mówiła przez 
kilka dni. Załkinda zna od kilku lat, gdyż 
mieszkała w domu Nr. 2 przy Portowej na 
tej samej klatce schodowej, gdzie i Załkind. 
7 domu tego wyprowadziła się w 1922 r., 
lecz by a tu często u dozorczyni. 

Oguza znała, gdyż zajmował on mieszka- 
nie w tymże domu. Widziała go w zbiegowi- 
sku. 

Mec. ŚMIAROWSKI. 

lzieć. 
anty- 

dokładnie po 
yła w pochodzie 

     

  

Gdzi 

  

    
   

pochód zebrał? 
niętam.     

  

Załkind? 

  

     

  

  

  

       
    

  

Co pani studjuje? 

    

ŚWIADEK, Jestem na uniwersytecie od 
kiłku lat. Studjuję dziedzinę jaka mi jest po- 
trzebna. 

PRZEWODN ĄCY zwraca uwagę na 
konieczność dawania jasnej odpowiedzi. 

ŚWIADEK Milczy. 
Mec. ŚMIAROWSKI. Jakie wykłady pa- 

ni słuchała. 
ŚWIADEK nie odpowiada, 

zmęczeniem. 
tłumacząc się 

H. A. Schlettow. 
Kase czvana od 3.30 do 10 wiecz. 

  

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

koszt. 

CENY ZNIŻONE: 

Dziś! Film rewelacja! 4.000,000 dol. 
realiz tego filmu-arcydzieła. 

To epokowe dzieło genjusza ludzkiegol 
Film ten został zrealiz. przez słyn. miljsrdera amer. Howardą Hughesa. 

ANIOŁOWIE PIEKŁA Najgłośniejszy film doby obecnej! 
Film, który wstrząsnął światemi 

To miłosny szept pragnących pieszczot kobiecychi 
Początek o podz: 4, 6, 8 i 10'15 

na | seans Balkon SÓ gr., Parter 80 gr., na pozostałe seanse Balkon 60 gr, Parter od 1 zł. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziś najnowszy sukces światowy. 

Betty Amann 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

w wielkim filmie 
dźwiękowym p.t 

Dawno niewidziana ulubienica publiczności 

MIŁOSTKI JAŚNIE PANI 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015 Na |-szy seans ceny zniżone. 

  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tei. 15-41. 

Dziś! Na specjalne żądanie 
Sz. Publiczności wyświetla- 
my tylko jeden film p. t 
Program uzupełniamy świetnemi dodatkami dźwiękowemi. — 

operetka filmowa „RONNY''. 
„ 

filmowej do- 
by obecnej X-27 
jest to najpiękniejsza kreacja niezrównanej i największej gwiazdy 

Marieny Dietrich 
ANONS; 

Zapraszamy wszystkich na wielką ucztę artystyczną. 

w fascynuj. roli 
kobiety szpiega. 

Od poniedziałku 18 b m. przepiękna 

  

Dziś! Najpopul. 
Dźwięk. teatr świetlny ZAGR boista 

PAN 
ml. Wielka 42, tel. 5-28 

Pat i Patachon 
Nad program: Konkursowe dźwiękowe dodatki 

Dia młodzieży dozwolone. 

w najnów. swym pierw- 
szym dźwiękowcu p. t. 

Paramountu i Pata orsz dodatek rysunkowy. 
Ceny miejsc zniżone od 40 gr. 

WKRÓTCE słynna gwiazds Brygida Helm w jej najnowszej i najlepszej kreacji dysko ei „GLORJA“' 

W KONKURACH 
Początek o godz. 4, 6, 8.i 10:15 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
fabok dworca kolejow.) 

Dziši Świetna sztuka 
filmowa w |2 aktach P 
Charies Rogers i Nancy Carol!. 

» «Triumf miłości (Trzykrote wesele) W rolach główn. 
Jean Hersholt, 

Film ten przedstawia dzieje młodej pary, której szczera miłość zwycięża 
przesądy rodziców, antagunizm i wszelkie pietrzące się na drodze szczęścia przeszkody. 

Początek o g. 5-ej, w święta o g. 4-ej. — Następny program: Cztery pióra. 
  

Diwick. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielke 36. 

Dia Najieknejszy tie CET 
ohiA Ried FODG dźujek, Sycy- Trader Horn 
dzieło mistrza Van Dyke'a p.t 

W rolach głównych Edwina Both i Harr Caney. 

Monumentalny epok. 
dramst w Džunglach 
Afrykańskich. 

Dźwięk. Kin>-Teatr 

| Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

  

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. II, tel. 15-61   
  

SYDNEY HORLER. 
  

Ostatnie 2 dni! Najpotężniejszy 
wszechówiatowy przebój dźwięk. 
Reżyserja Aleksandra Wolkowa. 

HADŽY MURAT (Bialy =. w-g słyn. arcydzieła 

Lwa Hr. Tołstoja. 
W rolach głównych: niezrównany król ekranu Iwan Możżuchin, czarująca 

Lil Dagower i prześliczna Batty Amann. 

-12) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

- Tak jest, z narażeniem życia, 
© iłe mi wiadomo. Tenże ptaszek, co 
popełnił morderstwo w ekspresie, 
wlazł później do jego numeru w hote- 
łu. Aliści Holiday nie pokpił sprawy: 
zuch z niego; i oto wszystko jest w 
porządku. Ale wiesz? dziwnym tra- 
fem zwróciłaś się do człowieka, który 
jest moim przyjacielem. 

Dziewczyna podniosła nań oczy. 

— Gerald Holiday jest twoim przy 
ijaciełem, Piotrze? 

— Znam go od sześciu lat. Czemu 
wybrałeś jego właśnie?.. Alė co za 
bydlę ze mnie — skarcił się raptow 
nie — że cię tu trzymam, Jeżeli nie 
fbaisz się uchybić konwenansom — 
zaproponował z uśmiechem — chodź 
my do saloniku. Kołację jadłaś? 

+  — Owszem. Och, jak tu przyjem* 
nie! — westchnęła, z lubością ogląda- 
jąc przytulny pokój. 

Usadowiwszy ją w fotelu, patrzał 
na swego gościa wzrokiem, w którym 
zachwyt osobisty kojarzył się z rodza 
jem głębokiego uszanowania. Waler- 
ja Insall uporała się bowiem z trudno 
ściami, którym nie mogli podołać naj- 
zręczniejsi ajenci Wywiadu. Ale 
szczegółów Piotr nie znał jeszcze zgo* 
ta. 

  

Zewnętrznie nie wyglądała bynaj- 

mniej na awanturnicę. Była piękna, 
ale typowo angielską urodą wiejskiej 
dziewczyny — łagodną, wdzięczną, 
uprzejmą, ujmującą. Włosy miała zło 
ciste, kręcące się, cera jej przypomi- 
nała delikatną różowość majowej ró- 
Ży; usta zarysowane były miękko, a 
w oczach nie znalazłbyś odbicia prze- 

Przełożył Czesław Kozłowski. 

raźliwych rzeczy. jakich Świeżo mu- 
siały one być świadkami. Ani śladu 
czegokolwiek egzotycznego. Oto cze- 
mu Piotr Traill, beznadziejnie w 
niej zakochany, uważał ją za taką cu- 
dną. 

Jest o wiele zbyt kobiecą, jak na 
przedsięwzięcia, które uparła się wy* 
pełnić. To praea dla mężczyzny. Lecz 
skoro jej o tem wspomniał, uśmiech- 
nęła się tylko. 

— Nie powinieneś myśłeć, Piotrze, 
że jestem zupełnie bezużyteczną — 
rzekła. 

I nie chciała już słuchać żadnych 
argumentów. Zmieniła temat, a on 
przez uszanowanie, nie śmiał się jej 
sprzeciwiać. 

Patrzył na nią tak pilnie, 
zaśmiała. 

— Nie jestem upiorem, Piotrze. Nie 
wpatruj się we mnie, jakbym  wró- 
ciła z tamtego Świata. 

— Walerjo... na jedno mi tylko od 
powiedz: czy w dalszym ciągu zamie- 
rzasz wystawiać się na takie niebez- 
pieczeństwa? 

— Tak jest, bo muszę, głuptaszku 
— odparła ze swym charakterystycz- 
nym: ruchem głowy. — Cóż sądzisz o 
mych trofeach? 

Odpowiedział tonem poważnym: 
— Są wspaniałe. Jak, u Boga, po- 

trafiłaś je zdobyć? 
Odrzuciła się ma oparcie fotelu, 

krzyżując nóżki — jakże zgrabne w 
jedwabnych ponezoszkach- 

- Dostałam się do willi Sadko w 
Beauvallon. 

—- W Beauvallon? Na południu 

  

że się 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński” S-ka z ogr. odp. 

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

Francji? 
— Właśnie istny raj ziemski, w 

którym tylko człowiek jest podły. W 
Willi Sadko mieszka książę Kuropa- 
tin. Jest Rosjaninem — albo raczej 
był: dziś bowiem gotów jest być wszy 
stkiem, byle coś dało się na tem zaro* 
bić. Niełatwo było uzyskać potrzebne 
mi informacje. 

Urwała, on zaś nie mógł powś 
gnąć swego niepokoju. 

Vie było cię przez dwa miesią- 
ce. — Powiedział to tak, jakby cho- 
dziło nie o dwa miesiące, lecz o dwa 
lata. 

Skinęła głową: 

— Tak, osiem. tygodni, osiem naj 
krótszych tygodni w mojem życiu. — 
Umilkła na chwileczkę, poczem ciąg: 
nęła dalej: — Najpierw udałam się do 
Paryża, następnie do Marsylji, wresz- 
cie do Saint - Raphael. Wszędzie 
zbierałam nici przewodnie. Związaw” 
szy je do kupy, pomknęłam do Willi 
Sadko w Beauvillon. Tu przedstawi 
łam się jeko eks-królewskiej wysoko” 
ści, księciu Kuropatinowi. 

— W jakim charakterze? 
— Byłam ubogą Angielką z Riwie- 

ry. Poprzednio uprawiałam w Londy 
nie zawód nauczycielki. Ale znužyw“ 
szy się tem życiem zebrałam wszyst 
kie posiadane pieniądze i pojechałam 
do Monte Carlo —— ze zwykłym smut: 
nym wynikiem. Starałam się mówić 
to najbardziej realistycznie, przysma” 
czając to trzema zdławionemi łkania” 
mi tudzież jedną zapowiedzią łez. Pa 
paru minutach książę pan zgodził mię 
za guwernantkę do swej jedynej có- 
reczki — nieznośnego skrzata. 

— O Jezu! 
— Informacje, które już uprzed 

nio byłam zgromadziła, okazały się 
przedziwnie ścisłe — ciągnęła dziew” 
czyna, nie zwracając uwagi na ten wy 
krzyknik. — Willa była punktem 

  

  

  

; no. Odbyw: ażę, si 

  

  

t L EN S.R* 1 

Mec, SMIAROWSKI. 
niła? 

ŚWIADEK. Byłam nauczycielką na wsi. 
ŚMIAROWSKI. Gdzie na wsi? 
DEK nie odpowiada. 

Mec. Śmiarowski. Kiedy p. wstała w dniu 

Czem się pani trud- 

   

   
ITAROWSKI. W 

a się p. z pochodem? 
JJADEK milczy, okazuje 

jakim punkcie 

niezadowole- 

  

nie. 
Mec. ŚMIAROWSKI, Jaką drogą p. szła? 

   

   

    

    

ŚWIADEK prosi o niemęczenie jej takie- 
mi pytaniami. 

Na dalsze pytania świadek odpowiada, że 
niówiła o wi 

ROA że 
‚ gdyż ba- 

   

    

  

(IAROWSKI. Bi że może 
wskazać innych Świadków 

ŚWIADEK. Nie przypominam sobie 

mówiła, 

    
   

   

  

  

  

Mec. ( NICHÓW bada świadka na 9- 
koliczności, jak to podpatrywała. co się dzie- 
je w mie AE Oguza, 

SWIAD Widziała z ogródka przez ok- 

am zebranie studentów 
tole leżał rewolwer i jakieś narze- 
órze. Do mie agłądała kil- 

wsze odbywa i 
Mec. CZERNICHÓW 

w zez: ach. 
ŚWIADEK. Jak mi od 

śledztwie, to będę wiedział: 
raz. 

Mec CZ 

    

      
ka razy 

  

ustala sprzeczności 

  

   

  

ERNICHOW. Czy pokój był du- 

  

ŚWIADEK Duży może trzy razy większy 
( i wesołość 

ma p. indeks? 
lecz w domu. 

Jaki zakład naukowy p. 

    

          

ŚWIADEK. Mam, 
MARGOLIS. 

  

ŚWIADEK. Ukończyłam 
wą w Warszawie przed w: 
ły nie pamiętam, jak równi 
nia. 

PRZEWODNICZĄCY 
rogodność zeznań, 

Na dalsze pytania 
odpowiedziach. 

PROKURATOR wnosi o sprawdzenie czy 
Świadek jest istotnie studentką U. 5. В. 

zbadać tę okoliczność i 

   

  

szkołę państwo- 
Nazwy szko- 

daty ukończe- 

    

  

stwierdza  niewia- 

  

Świadek wikła się w 

    
    

zarządza przerwę. 
Po wzmowieniu posiedzenia przewodni 

ący poleca sprowadzić świadka Lebkowską 

  

    

  

Ogłoszenie. 
Magistrat'm. Wilna podaje do ogólnej 

wiadomości, że w dniu 18 go kwietnia r. b. 
o godz. || rane przy ul. Szeptyckiego I6a 
„odbędzie się sprzedaż autobusu i dn. 20 go 
kwietnia r. b. w sali licytacyjnej przy ulicy 
Trockiej Nr. 14 (mury po Franciszkańskie) 
odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji 
różnego rodzaju sprzętów domowych, oraz 

zasekwestrowanych 
u poszczególnych płatników w celu pokry- 
fortepianu i pianina, 

cia zaległości podatkowych. 

MAGISTRAT M. 

  

WILNA. 

  

a, że świadek 
, twierdząc, że 

sądowy oświa 
a nie chce przyjś 

boli ją głowa. 
Sąd bada kilku innych świadków z któ- 

tyłu st ła się Łebkowska lub na których 
powoływała się w swych zeznaniach. 

W. ten sposób sąd ustala fanta styczność 
zeznań Łebkowskiej. 

    

     
    

Inni świadkowie ustalają alibi osk. Zał- 

kinda. 
Przewodniczący oświadcza        

> od 1927 na li- 
urowala Kazimiera 

   

    

uniwersytetu stwier: 
ście studentów nie 
Lebkowska. 

PROKURATOR w zeznaniach świadka 
Łebkowskiej dopatruje się nieprawdopodo- 

stw, a wobee tego zrzeka się oskarże- 
w stosunku do kinda i Oguza. 
Wnosi o nieba ie pozost: łych Świad- 

   

    

   
   

    

świadków 

Sąd pr. 1y 
Po przerwie obi: adowej sąd pr zy ysta pił do 

badania adków w sprawie osk. Wulfina. 
Przesłuchani zostali: Kierownik wydz 

śledczego p. kom. 
Ludwik Wołłejko woźny uniwers 

  

    
     
  

  

   blewska, 
oraz Anna Oponowiczówn: która w 
czasie zajścia widz że osk. Wulfin strze- 
lał a następnie rzucił kamień w Wacław- 

skiego. 
Na tem posiedzenie wczorajsze zakończo- 

no. 
Dalszy godz. 9 

rano. Ka-er. 

WOSKI OEIOS AUTO сНЕ 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Zbiór harcerskich piosenek obozowych 

na legjonową nutę *). „Regjonalne* piosenki 
harcerskie na legjonową nulę powstały w 
obozie zimowym 3-ej męskiej i 2-ej żeńskiej 

   
    

  

ciąg rozprawy dziś od 

   
    

    

     

  

   

   

drużyn nowogródzkich w Horodziłówce w 
lutym r. b. Piosenki te napisał n. itentycz- 
niejszy poeta i przyte z 1-ej 
Brygady tak dol Wilnu 
i braci legjonowej rozsyp. ziś po świe- 
cie Tadeusz Jacek-Rolieki. 

Autor był gościem w wspomnianym obo- 
zie harcerskim i piosenki jego są wyraz 
szczerego zachwytu i zrozumienia dła 
i tradów obozowych „tych rycerzyków idącej 
Polski” — jak nazywa w swem przedsłowiu, 
harce: 

      

  

  

  

) Biblioteczka Koła Przyjaciół Harcer- 
stwa w Nowogródku Nr. 1 „W zimowym 
obozie”, r. 1932. 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

£ wszystkich przed- 
miotów do kłasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 

bank, 

pod Nr. 6334. 
  

  

Poszukuję 

mieszkania 
słonecznego o 2-3 po- 
kojach z kuchnią 
wprost od gospoda- 
rza, najchętniej w o- 

  

WYD A M 

w dzierżawę 

PLAC 
(460 sążni) 

  

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma- 
tury. Specjalność: polski 
i łacina, rutynowany pe- 
dagog- Bakszta 17, m. 4. 

SPRZEDAM 
albo wydzierżawię dom 
nadający wię pod handel 

w ruchliwem miejscu — 

  

  

  

DO WYNAJĘCIA 

lokal 
klub lub ognisko 

przy ul. Wileńskiej Nr 20 
  

pokoje do wynajęcia — 
ul, Szopena 3—25 

POKÓ 
duży z oświetl. elektrycz. 

do wynajęcia przy wlicy 

  

Kazimierzowskiej ll m. I 

  

Pianina 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 

    

Re 87 (2329. 

Poeta w tymże przedsłowiu tak zresztęz 
sam ocenia swój „wierszowany dorobek о- 

  

    

  

е szukana jest forma tych piosenek. 

Napróż žnoby ukało rymów kunsztownych: 
czy pełnych emocji. Jest to typowy prymityw,. 
jaki cechuje wszystkie prawie piosenki, zro- 
dzone w blasku ogniska i mające w sobie ra- 

dość tworzenia bez cyzelowania* 

  

   

To skromne 
że niejed 
swą przewy 
najmnćcj 

wiele emocj 

Na nutę zatem „ł-ej Brygady” harcerze- 
Ml-ej drużyny mają dziś swój hymn: 

„llarcerze ta bracia rodzeni, harcerze 
to rycerska brać, harcerzy nic i nikt nie 

zmieni, bo muszą wciąż na straży stać 
„My, trzecia drużyna, to jedna rodzina, tak 

ąž idziemy wraz, jak jeden mąż* 

zastrzeżenie nie przeszkadza, 
t z jego piosenek kunsztowno 

sza pierwowzór i napewno prz; 
m dla których ją ułożył daje- 

  

         

  

   

  

    

  

„A hasło nam dał wód 
sach stać i trzymać str harcerzem być © 

to być dzielnym! Ntech żyje wódz i patrore 

(refren) „Harcerzy stój na straży gra= 
hej dłonie w dłoń, wytężaj słuch, Niecle 

hasło mknie z rycerskich stanie: czuwaj kto _ 

żyw! Czuj duch, czuj duch! (refren) 
Dziewczęta zaś z II drużyny wtórują im: 
„Harcerki jak promień słońca, hare 

cerki są jak róży kwiat, harcerką być, to» 
być do końca, harcerką być to cały świat 
„My druga druży żyna, to jedna rodzina, od lat 
siostrz апа pieśń niesiemy w świat! it d 

Po tych hymnach idą piosenki skrze 
się humorem i tak: na melodję „Piechota, 

wsze pierwsi* (dla harcerzy) i „Prządki* 
(dla harcereki, ogólne: „Ksiądz mi 

Е „0 mój rozmarynie rozwija 

na melodję „Jak wsp 
te narty” (. k to na woje 
arcerskie elegantki* („Chodzi 

łem po pol u“j, „Tam. na bloniu“, „Obozowe- 

naczelny, na kre 

   
    

      

    
   

  

  

  
   

      

          

    

  

   

  

  

      

       
kłopoty” („Czego ty dziewczyno”), „Ostatni 

8 na Horodzilowk 
Piotr“ ), „Zimowy oboz“ w у 
i„Chodzilem po poli“), „WI zielony mundur“ 

  

ogniska” 
jeden ma 

Jstatnie 

„Jeszcze 
(„Czerwone maki*), oraz 
na browaruwą melodję 

  

czy choćby poszczególnych stro 
fek tych przemiłych piosenek cytować nie 
sposób, nie pozwala na to brak miejsca. Po- 
zostaje zbiorek ich polecić nietylko harce- 
rzom i harcerkom nowogródzkim, lecz całej 
Polski. Dalsńe trawestacje dokonają się lat- 
wo w drużynach. 

Poeta — legjanista związał w nich 
sztownie „stare z mowemi czasy”. 

B. W. 5. 

   

  

   

  

kun— 
  

Okazyjnie 
sprzedam pokój jadalny 
(Stylowy !. 

niczy 5 — 34, 

D. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe. 

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

W.Z.P. 29, 

Dr. GINSBERG 

Zaułek Krup- 

nadający się na 
biuro handlowe 

  

Zgłoszenia proszę Mieszkanie aa Rze: kpa. 

kierować do Admin. | 4.pokojowe ze wszelkiemi Wil + k 3 

„Kurjera Wileńsk.* | wygodami oraz | lub 2 Nenska 
04 godz. 8—1 į 4—8, 

tel. 567. 

Akuszerka 

Maria Lakieroma 
OE о& 9 40 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8526 

Akuszerka 

Śmiałowska 

6677 
  

umebio- 
wany 

repertcję 

stroję i 
  

kolicy Ra. Gy róg ul. Tuskulańskiej, | N. Wilejka, Wileńska 9. | Ciasnej, p. Estko 7702 soi 
gmuntowskiej, w.| Trębackiej i Trwałej. przeprowacz aa się 
Anny lub okolicy. | © warunkach dowie- Sprzedaje się e MEETS a 8 Т : ao 7'/, hekt. ziemi, 8 klm. Drukowana tos. EEE zą ask. zgłoszenia do | dzieć się: ul. Tusku Sd Wilia; dodiddzj=ć а E tamie gabinet koemetycz- 
„Kurjera Wiłeńskie. lańska 6--2 "16-18 Ё A айа ny, usuwa zmarszczki, bro- 
os pod „Słone е“ anska od godz. 5 16 ul Kai „Kurjera Wileńskiego i 

Pol m a das S powiešč W. Z. P. 48 8323 

Zakład Jubilersko-Graw. 
Drukarnia i Wytwórnia 
stempli gumow. i metal. 

T. FILIPSKIEGO 
Zamkowa 6, 

wykonywa wszelkie robo- 
ty w zakres zakładu wcho- 
dzące Wykonanie solidne 

Ceny przystępne.   
zbornym wielu... — tu spojrzała na 
Trailla znacząco — bardzo ciekawych 
osobistości. Książę jest tylko firmą. 
Zgromadzenia odbywają się w nocy. 
przeciętnie raz na tydzień, a ja musia- 
łam być ostrożna, ponieważ dla tem 

   większego bezpieczeństwa schodzi 
się oni nie w pałacu, tylko w dużej 
ogrodowej altanie. Na straży stało 
zawsze kilku ludzi: 

— Walerjo, jesteś przedziwna! — 
znowu przerwał zasłuchany jej wiel: 
biciel. 

Zbyła 
główki. 

— Nie, Piotrze, wcale nią nie je- 
stem: mam tylko dużo determinacji. 
a przekonałam się, że gdy sobie coś 
mocno postanowimy, możemy prawie 
wszystkiego dokazać. Nie przeczę, że 
wystawiałam się na pewne ryzyko... 

— I to na jak okropne!.. Cóżbyś 
im powiedziała, gdyby cię przyłapali! 

— Dość, że nie przyłapali — oś- 
wiadczyła, oglądając swój bucik z wę 
żowej skórki. — Zresztą ileż osób cier 
pi na somnambulizm..- 

—- Ta szajka nie powierzyłaby w 
to. Nie, Walerjo, — dorzucił, podcho 
dząe do niej i kładąc jej obie ręce na 
ramiona, — stanowczo musisz dać pe 
kój temu życiu; nie jesteś do tego stwo 
rzona. A przynajmniej pozwól,,bym 

opowiedział Szefowi. 

— Złamałbyś tem daną mi obiet- 
nicę, Piotrze —  upomniała go. —- 
Mam nadzieję, że tego nie uczynisz? 

Jęknął. 
— We własnym interesie powinna 

byś mnie zwolnić ze słowa. 
—Nie mogę... jeszcze — brzmiała 

odpowiedź. — Nie patrz na mnie tak 
smutno, może wszystko się skończy 
wcześniej, niż myślimy: To czego się 
dowiedziałam w BeauvaHon, będzie 
napewno pomocne. O ile mogłam się 
dowiedzieć, zanim musiałam uciekać 

tę pochwałę  kiwnięciem 

    

Drukarnia „Znicz”, Wilno, uł. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

ZGBÓMEę,   

Istalacje elektryczne 
dzwonki sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych | telefonów 
wykonywa koncesjonowa. 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9. 

  

  

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil.* 

pod „Młoda panna"       
o trzeciej nad ranem: — (i przy tych 
słowach osobliwsza dziewczyna zdo- 
była się na uśmiech) — ośrodek orga” 
nizacji przeniósł się teraz do Londy- 
nu. A przynajmniej kilku z pośród 
tuzów znajduje się tutaj obecnie, To 
też nie troszcz się o mnie, Piotrze. 

Miał błysk nadziei w oku, pytając: 
— Czy to znaczy, że dokończeni 

tej sprawy pozostawiasz Bishopowi i 
mnie? 

Lecz otucha, która wstąpiła w je- 
go serce, nie trwała długo. 

—Nie, Piotrze, narazie nie mogę 

odstąpić. A teraz rozpowiedz mi o 
panu Holiday. Nie mu się nie przytra- 
fiło, mam nadzieję? 

— Przeciwnie, wcale dużo mu się 

przytrafiło. — Traill uśmiechnął się 
do własnych myśli. — Stadenfeld ma 
cza w tem palce — czy już o tem 
wiedziałaś? 

Potrząsnęła głową. 

—— Sładenfeld? Kto to Stadenfeld? 
Ach, prawda, to nazwisko szpiega, 
który miał przybyć na jedną z konfe- 

  

     

  

rencyj w Beauvallon, ale czemuś nie 
dopisał; przypominam sobie. Opowia” 

daj mi o nim. 

— Stadenfeld — to bodaj najpotę 

żniejszy z królów londyńskiego Świa- 

ta podziemnego: Jest jednym z tych 
którym musieliśmy aż do dzisiaj po: 

zwalać na swobodne przechadzanie 

się po West Endzie, bo chociaż wie: 

dzieliśmy doskonale, iż żadna wielka 
zbrodnia nie obyła się w ostatnich cza 

sach bez jego udziału, jednak jest tak 
szatańsko przębiegły, iż żadnych ab- 
solutnie dowodów konkretnych prze: 
ciw niemu nie mieliśmy. Sąd z ko- 
nieczności musiałby go uniewinnić, 

Walerja Insall ogłądała szwy na 
swych rękawiczkach. 

-— Tak, to właśnie tego rodzaju 
typ, który nadaje się do ich grona — 
zauważyła; — myślę, że to najniebez- 

Taftnsza ikorskego 

„EMRE 
jest do nabycia w wy- 
daniu książkowem w : 
księgarniach wileńsk. 3 

  

_ 
Redaktor odpowiedzialny Wiłołd Kiszkis. | 

  

Salon Damsko - Męskk 

Pol i Klemens 
ul. Wilenska 14 

Poleca prace w dziedzinie- 
fryzjerskiej, jak farbowa- 
nie włesów, perukarstwo» 

<lekityczną _ondulację: 
Dla urzędniczek 40% zn..   

  

pieczniejsi ludzie w świecie. 
— Dziś wieczór uwięziliśmy Sta” 

denfelda. 

— Uwięziliście go?! — 
radośnie. 

— Tak, ale policjanci dali mu u- 
ciec. Nie, jestem względem nich nie” 
sprawiedliwy. — I w możliwie naj” 
krótszych słowach opowiedział jej e 
całem zajściu. — Ucieczka Stadenfel* 
da brzmi jak wiadomość z chicago- 
skiego dziennika — zakończył — ale: 
fakt jest faktem, iż się nam wyśliz* 
nął i że napewno przysporzy nam nie* 
jednego jeszcze kłopotu w przyszłoś- 
ci. Starał się nam wmówić, że jego 
szajka trzyma cię jako zakładniczkę. 

— Omal się tak nie stało. Mają pe 
wnego Włocha nazwiskiem Benelii,. 
który mię szpiegował aż do Marsylji, 
poczem wsiadł do tegoż pociągu co t 
а.. 

; — I przez pomyłkę zamordował in 
ną kobietę, Walerjo, musisz to pe 

rzucić. 
Nie dała się i teraz przekonać. 
— Okropnie się czułam, czytając 

o tem morderstwie. Ani chwili nie 
wątpię, że Benelli popełnił tę właśnie 
pomyłkę, o jakiej wspominasz. Ta 
biedna dziewczyna wsiadła do jedne 
go ze mną przedziału; jednak doręczy 
wszy portfelik panu Holiday, zdoła” 
łam opuścić pociag niepostrzeżenie E 
spędziłam noc w wiosce o pięć mik 
od Avignonu. Teraz widzę, że postą” 
piłam po tchórzowsku, gdyż Benelli 
nieomieszkał się domyślić, iż odda- 
łam papiery panu Holiday. 

— Domyślił się istotnie, ale Holi- 
day, który, jak ci już mówiłem, jest 
moim przyjacielem, nie przeciw temis 
nie miał. Owszem, całą duszą pożąda 
ciągnąć tę rzecz dałej, szczególniej pe 
tem, co dzisiaj zaszło u Bishopa. 

Dziewczyna drgnęła.- 

(D. GN.) 

zawołała 

          

 


