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BUDŻET WILNA NA R. 1933-34 
Projekt preliminarza budżetowego 

m. Wilna na r. 1933/34 w wydatkach 

zwyczajnych wynosi w zaogrągleniu 

zł. 7.280 tys., w wydatkach nadzw. zł. 

2.446 tys., razem zł.9.676 tys. Po stro- 

nie dochodów mamy zł. 8.028 tys. w 

dochodach zwyczajnych i 1.648 tys. 

w dochodach nadzwycz., razem 9.676 

tys. zł. W stosunku do preliminarza 

uehwalonego przez Radę Miejską na 

r. 1932/38 (w roku tym wydatki ad- 

ministracyjne miały wynosić zł. 

11.213 tys.), mamy w budżecie admi- 

nistracyjnym (zwyczajne i nadzwy- 

czajne razem) oszczędności na 1.537 
tys. zł. Preliminarz wydatkowy zwy- 

czajny, uchwalony na r. 1932/38 wy- 

nosił 8.261 tys. zł., a więc prelimi- 

narz, przedłożony przez Magistrat na 

r. 1938/34 jest o 1.031 tys. zł. mniej- 

szy. Dochody administracyjne (suma 

ogólna) uległy w preliminarzu na r. 

1933/34 zmniejszeniu o te same 1.537 

tys. zł, co i wydatki administracyjne. 

Dochody zwyczajne zmniejszyły się 

w kwocie 1.800 tys. zł., natomiast ze 

względu na niektóre zmiańy w stru- 

kturze preliminarza — dochody nad- 

zwyczajne na rok bież. są przewidzia- 

ne w kwocie o 263 tys. zł. większej, 

niż w r. 1932/33, stąd ogólne zmniej- 

szenie, dochodów wynosi *wspomnia- 

ne 1.537>tys. „zł. Należy: wskazać, że 

do dochodów nadzwyczajnych. zosta- 
ły w projekcie przeliminarza na r. b. 

zarachowane wpływy z dopłat do ele- 

ktryczności i wody, przeznaczone na 

pomoc bezrobotnym, w kwocie ogól- 

nej 418 tys. zł, wpływy te w latach 

poprzednich wchodziły do dochodów 

zwyczajnych. Nawiasowo zauważę, 

że na bezpośrednią pomoc dla bezro- 

botnych Magistrat m. Wilna przewi- 

duje w ten sposób w r. b. przeszło 6 

proc. swoich wydatków zwyczajnych, 

nie licząc wydatków inwestycyjnych 

miasta, które dzięki angażowaniu do 

pracy licznych robotników w sposób 

pośredni zwalczają bezrobocie. 

Należy zauważyć, że do tej sumy 

dojdą jeszcze opłaty samorządu na 

rzecz funduszu pracy, wysokość tych 

opłat nie jest narazie określona i nie 

figurują one w preliminarzu. 

Wysiłki Magistratu, zdążającego 

do redukcji wydatków, niezbędnej wo 

bec znacznego zmniejszenia się do- 

chodów, poszły po linji, nakreślonej 

uchwałami konferencyj oszczędnoś- 

ciowych z r. 1932. Nastąpiła w 1-ym 

rzędzie reorganizacja pracy w szere- 

gu wydziąłów i referatów. W związ- 

ku z tem personel etatowy i kontrak- 

1932 razem 1.344 
osób został zmniejszony o 189 osób i 

wynosi obecnie 1.155 osób. 

Koszty utrzymania tego personelu 

wynoszące w budżecie na r. 1932/33 

   

  

towy, liczący w r. 

   
zł. 4.040 tys. zredukówały się do 

3.424 tys., zł.,.czyli o 615 tys. zł. W tej 

kwocie figuruje oszczędność spowodo 

wana zmniejszeniem liczebnem per- 

sonelu w kwocie około 400 tys. zł. zaś 

z powodu zmniejszenia dodatku ko- 

munalnego 0 5 proc, — zaoszczędzono 

dalsze 215 tys. zł. Pozostałą kwotę ©- 

szczędności osiągnięto na wydatkach 

rzeczowych, przytem należy podkreś- 
lić, że bynajmniej nie redukowano, 

Jak to widać wyżej, kwot, przezna- 
czonych na walkę z bezrobociem i na 
roboty inwestycyjne, związane z ża- 
trudnianiem bezrobotnych. 

Przechodząc do analizy poszcze- 

gólnych działów projektu prelimina- 
rza, należy omówić przedewszyst- 
kiem preliminarz wydatków zwyczaj 
nych. W podanej już kwocie 7.230 

tys. zł. najznaczniejszy udział, bo w 
datki na opiekę 

ignum temporis 

  

24.6 proc., mają w. 
   społeczną. Jest to 

  

kryzysowe, może najbardziej wymo- 

wne, gdyż blisko jedną czwartą część 
budżetu zwyczajnego miasto zmuszo 

ne jest wydatkować na opiekę społe- 

czną. Wydatki te są niemniej o 11.5 

proce. (o 229: tys. zł.) mniejsze od wy- 

datków, zapreliminowanych na rok 

1932/83. Lwią część w ogólnej sumie 

wydatków w tym dziale stanowią ko- 

szty leczenia niezamożnych chorych. 

Podkreślam, że Wilno ma wśród wiel 

kich miast Rzeczypospolitej najtańsze 

szpitale. Mimo tego większość cho- 

rych nie płaci za leczenie. Nie zawsze 

zresztą chorzy ci, lub ich rodziny is- 

totnie mie są w stanie zapłacić za le- 

czenie w szpitałach miejskich. Istnie- 

je nieuzasadniona opinja, że za le- 

czenie można nie płacić, co oczywiś- 

cie mimo prowadzonej przez miasta 

kontroli, odbija się w swych skut- 

kach na budżecie. 

Następne zkolei miejsce zajmują 

wydatki ma administrację ogólną, 

stanowiące 21,8 proc. wydatków zwy 

czajnych. Wydatki te zawierają tak 

wydatki personalne, jak i wydatki rze 

czowe. Wydatki na personel słano- 

wią 18 proc ogólnych wydatków mia 

sta i są o 190 tys. zł. czyli o przeszło 

12 proc. mniejsze od wydatków pre- 

jiminowanych na r. 1932/33. W tym 

paragrafie wydatkowym widać szezc- 

gólnie dobitnie skutki poczynionych 

w r. bież. oszczędności. 

ce wśród - wydatków 

  

Trzecie miej 

zwyczajnych zajmuje spłata długów, 

wynosząc 18 proc. ogółu tych wy- 

dażków. W stosunku do roku poprze- 

dniego, wydatki są zapreliminowane 

27 proc. mniej. 

Zmniejszenie umożliwione 

zmodyfikowaniem warunków spłaty 

pożyczek, zaciągniętych w bankach 

państwowych. 

Czwarte miejsce zajmują wydatki 

na oświatę, stanowiące 11,8 proc. 0- 

  

© 457 tys. zł, czyli o 

zostało 

  

i utrzymanie mniejwięcej w wysokości 

preliminarza na r. 1932/35. Składają 

się na ten dział głównie wydatki na 

utrzymanie szkolnictwa powszechne- 

go, publicznego i prywatnego oraz 

niektórych pracowni, prowadzonych 

przez miasto. 

Następne miejsce zajmuje dział 

zdrowia, siegający 7,1 proc. ogólnych 

wydatków zwyczajnych. Wydatki te- 

go działu są utrzymane na poziomie 

preliminarza z r. poprzedniego. Skła- 

dają się na ten dział: dozór sanitarno 

iekarski i weterynaryjny, koszty u- 

trzymania zakładów i urządzeń zdro- 

wotnych. W tym też dziale figuruje 

przewidziany deficyt zakładów lecz- 

niczych w. wysokości aż 137 ty». zł. 

Jest to haracz, który miasto niesłusz- 

nie płaci na rzecz Kas Chorych, re- 

gulujących, jak dotychczas, tyłko 50 

Troe. należności za leczenie. 

Dalsze najważniejsze działy wy- 

datków zwyczajnych przedstawiają 

się, jak następuje: Bezpieczeństwo 

publiczne (głównie straż pożarna i 

oświetlenie miasta) — 6,7 proc. bud- 

żetu zwyczajnego; drogi i place publi 

czne — 4 proc (zmniejszenie w sto- 

sunkų do r. poprzedniego o 22 proc.): 

kultura i sztuka 2,3 proc.; majątek 

komunalny —— 2.2 proc; wydatki ró- 

  

żne 0,9 proe., i 1. d. 

Tak więc wydatki zwyczajne mia- 

sta na r. 1933/34 są pod znakiem wy- 

datków na opiekę społeczną, spłatę 

aługów, oświatę i zdrowie publiczne, 

słanowiąc razem 61,5 proc. ogółu 

wydatków zwyczajnych. 

Jeśli chodzi o wydatki nadzwy- 

czajne, wynoszące 2.446 tys. zł. to 44 

gólnej sumy wydatków zwyczajnych procent. tej sumy przerzucono na 

  

wydatki renowacyjne (o 12 proe. wię- 

poprzednim), 17 proc. 

przewidziano zatrudnienie bez- 

robotnych i opiekę spoleczną, 12,2 

proc. na budowę jezdni i chodników 

(o 28 proc. mniej niż w r. poprzed- 

nim), 21 proc. na pokrycie deficytu z 

roku 1931/32 i t. d. Wydatki nadzwy- 

czajne są, jak widać, przewidywane 

cej, niż w r. 

na 

nader skromnie, ze szczególnym jed- 

nak naciskiem na wydatki związane 

z zatrudnieniem większej 

liczby rąk roboczych oraz na opiekę 

społeczną. 

Dochody zwyczajne miasta mają 

według projektu preliminarza na r. 

1933/34 wynieść 8.028 tys. zł., a więc 

tyle mniej więcej, ile osiągnięto w 

rzeczywistości w r. 1932/33. O ile wiec 

nie brać pod uwagę przewidywań dal 

szej degresji przychodów miasta, to 

można byłoby uważać projekt preli- 

minarza za realny. Jeśli jednak wziąć 

pod uwagę. że wpływy rzeczywiste 

miasta w r. 1932/33 były o około 13 

proc. mniejsze od przychodu z roku 

1931/32 — mogą powslać słuszne za- 

strzeżenia eo do realności prelimina- 

rza przychodowego na r. 1933/34. 

Zobaczmy teraz. jak się przedsta- 

wiają przychody zwyczajne według 

działów preliminarza. Już na pierw- 

szy rzut oka widać, że strona docho- 

dowa preliminarza opiera się na na- 

stępujących głównych pozycjach: 1) 

Przedsiębiorstwa = 32,5 proc. preli- 

minarza dochodowego zwyczajnego. 

2) Dodatki komunalne do podatków 

państwowych = 20,1 proc. 3). Podal- 

ki samoistne = 16,6 proc, 4) Zwroty 

= 6,2 proc. 5) Udział w państw. po- 

datku dochodowym = 5.6 proc. 6) 

możliwie 

  

Razem wymienione źródła dają 

64,15 procent preliminowanych przy- 

chodów. Jak widać, jed- 

ną trzecią część przychodów dostar- 

czają przelewy z przedsiębiorstw ko- 

munalnych, głównie elektrowni oraz 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kana- 

lizacyjnego i rzeźni. Przychód z 

przedsiębiorstw jest przewidziany na 

r. 1933/34 w wysokości około 5 proc. 

większej od przychodu rzeczywiście 

osiągniętego w r. 1932/33. Biorąc je- 

dnak pod uwagę niewątpliwy rozrost 

przedsiębiorstw miejskich oraz osz- 

czędności czynione po stronie wydat- 

kowej tych przedsiębiorstw -— moż- 

na uważać cyfrę preliminowanych 

prawie 

"przelewów za realną. o ile, oczywiś- 

cie, taryfy opłat pozostaną bez dal- 

szych zmian. 

Dodatki do podatków państwo- 

"wych są zapreliminowane w stosunku 

do cyfr prowizorycznego wykonania 

za r. 1932/38 z przekroczeniem 4 proc. 

tego wykonania. Należy uważać, że 

przychody te w r. 1933/34 wpłyną w 

najlepszym razie w granieach wyko- 

nania r. 1932/33, a więc nadwyżka ja- 

kich 120 tys. zł. jest tutaj nieuzasad- 

niona. 
Podatki samoistne są przewidzia- 

ne w wysokości 17 proc. mniejszej w 

stosunku do kwot, które wpłynęły w 

r. 1932/38. To jest zmniejszenie nza- 

sadnione tak przewidywanem zmniej 

szeniem stawek niektórych podatków, 

jak również tendencją degresyjną tej 

kategorji przychodów. 

Następne kategorje przychodów 

—— zwroty, są preliminowane około 25 

proc. więcej w stosunku do rzeczywi- 

stych wpływów z r. 1932/33. Zwięk- 
Majątek komunalny 4,15 procent. szeńie to jest częściowo uzasadnione, 

Zwrot w opinji politycznej Anglji. 
Wszystkie stronnictwa przeciwko rewizjonizmowi. 

LGNDYN. (Pat). Dzisiejsza deha 
ia w Izbie Gmin była niezwykłem im 
presjonującem powszechnem  potę: 
pieniem Niemiec i polityki rewizji tra 
ktatów. Z polskiego punktu widzenia 
nożna stwierdzić z zadowoleniem, że 
w polityce wszystkiech trzech stron- 
nietw angielskich dokonał się korzy- 
stny dla naszych interesów zwrot. O 
ile w czasie debaty 23 marca nad es- 
pose Mae Donalda o wizycie w Rzy- 
mie opinja Izby Gmin była nieustalo- 
na i raczej przychylna projektom re- 
wizjonistycznym, 0 iłe wówczas wy- 
raźnie przeciwko rozmowom rzym- 
skim wystąpił tylko Churchill, o tyle 
aziś wszyscy mówcy Labour Party i 
partji liberałów, a przedewszystkiem 
konserwatyści potępiali kategorycznie 
politykę rewizjonistyczną Mac Donal 
da i żądali, aby Wielka Brytanja po- 
lityki tej wobec stosunków, panują- 
eyeh w Niemczech, zaniechała. Po tej 
debacie jasnem jest, że projekt rzym- 
ski nie posiada w Angłji żadnych zwo- 
lenników, €o niewątpliwie zmusi Mae 
Donalda do zmiany frontu. 

Otwierając debatę imieniem La- 
bour Party, ATTLEE oświadczył, że 
Polska i Mała Ententa są także wiel- 
kiemi mocarstwami, bez których ni- 
czego nie należy decydować. W obec 
nej chwili nikt nie może z najdrobniej 
szych nawet mniejszości zaufać Niem 
com. 

Sir AUSTEN CHAMBERLAIN 
wygłosił przemówienie, które pozosta 
nie w pamięci wszystkich, dążących 
do sprawiedliwych stosunków między 
narodowych. 

To co się dzieje w Niemczech, czy 
ni rewizję traktatów niemożiiwą, bo 
przykro powinno być wogóle mówić 
teraz właśnie o rewizji tym, którzy 
sami odwrócili od siebie wszystkie 
koncesje rewizjonistyczne. Czy to jest 
chwila odpowiednia wspominać 0 re- 
wizji wobec tego eo się dzieje obeenie 
w Niemezech, w obliczu tego pruskie- 
go barbarzyństwa? Czy można z ta- 
kim rządem mówić o rewizji granie 
polsko niemieckich. Korytarz polski 
jest zamieszkały przez Polaków, a czy 
można oddać choćby jednego Polaka 
pod jarzmio takiego rządu? — woła 

  

Chamberlain, a cała Izba gorąco oklas 
kuje jego przemówienie. . 

Następny - mówca WEGDWOOD, 
oddając hołd Chamberlainowi oświad 
czył: Przemówienie, które przygoło- 
wałem, podarłem w kawałki. Sir Au- 
sten Chamberlain powiedział wszyst- 
ko. Rewizja traktatów została uśmier 
сопа przez tę mowę. Uliczniey, rządzą 
cy w Niemezech zbezezešcili swą wlas 
ną ojezyznę. 

Największe wrażenie wywołały 
mowy liberałów — Żydów JANNERA 
i NATHANA, którzy apelowali do cy- 
wilizowanego świata o obronę Zydów 
w Niemezech przed okrucieństwem 
Hitlera. Wreszeie wielkie wraženie 
wywołał CHURCHILL, który stwier- 
dza, że obecne traktaty pokojowe, 0- 
parte 0 zasadę samostanowienia na- 
rodów, ustanawiają pod względem et 
nograticznym. najściślejsze granice, ja 
kie tylko były możliwe. Churchill pod 
kreśla wielką wartość traktatów, któ 
re powołały do życia państwa w ich 
granicach  ctnograficznych — kraje 
położone między morzem Bałtyckiem 
i Czarnem. Mówiąc o Polsce, Chur- 

chill nazwał ją realną i pozytywną si 
łą, dodające, że podziwiać należy akeję 
rozbudowy i skonsolidowania się Pol 
ski. Mamy nadzieję — oświadczył mó 
wca — že Polska będzie w dalszym 
ciągu zażywała wolności i pokoju, jak 
obeenie. Niemcy w traktacie wersał- 
skim wcale źle nie były potraktowa- 
ne, bo żadnej z ziem, zamieszkałych 
w większości przez Niemcy nie odebra 
ne im. Korytarz jest prawie wyłącznie 
polski, jeżeli chodzi © jego mieszkań- 
ców i przed rozbiorami należał całko 
wicie do Polski. 

W tych warunkach wobec takiego 
jednomyślnego stanowiska Izby Gmin 
ministrowi spraw zagranieznych SIMO 
NOWI nie pozostawało nie innego, 
jak zapewnić, że rząd brytyjski dąży 
tylko do wypełnienia tego, eo przewi 
duje art. 19 paktu Ligi, Rząd brytyj- 
ski nie dąży do ominięcia Ligi ani 
państw zainteresowanych, przeciw- 
nie uznaje Ligę, jako jedyną miaro- 
dajną instaneję i jeśli popiera porozu- 
mienie wśród czterech mecarstw, to 
tylko poto, aby ułatwić Lidze zainiejo 
wanie tego, co pakt Ligi przewiduje. 

Papen © konferencjach rzymskich. 
BERLIN. (Pat). Donoszą z Rzymu, 

że w rozmowie z dziennikarzami nie- 
mieckimi kanelerz Papen zaprzeczył 
wiadomościom, jakoby konferencje 
jego w Watykanie pozostawały w 
związku ze sprawą konkordatu mię- 
dzy Rzeszą Niemiecką a Stolicą Apo- 
stolską, lub х utworzeniem nowej par 
tji katolickiej w Niemczech. Nie by- 
ła również poruszona sprawa trakto 
wania Żydów w Niemczech, W rozma 
wie z Ojeem Świętym wicekanclerz 

przedstawił tylko pokojowy bieg wy- 
darzeń w Niemczech, przyczem od- 
niósł wrażenie, że papież jest doskona 
le poinformowany. Wizyta w Watyka 
nie miała pozatem charakter czysto 
prywatny. 

Plan Mussoliniego nazwał Papen 
genjalną koncepcją, wyrażając jedno 
cześnie oczekiwanie, że rokowania 
międzynarodowe w tej sprawie zakoń 
czą się powrotem do dawnej formy 
projektu włoskiego premjera. 

Numerus elausus na uczelniach niemieckich. 
BERLIN. (Pat). Gabinet Rzeszy 

niezwłocznie po świętach ogłosi usta- 
wę, wprowadzającą numerus clausus 
dla słuchaczy Żydów we wszystkich 
uniwersytetach i wyższych uczelniach 
Rzeszy. Procent dopuszczonych do 
studjów uniwersyteckich Żydów, od- 

powiadać ma procentowi mieszkań- 
ców pochodzenia niemieckiego w 
Niemczech. 

Gabinet przygotowuje również u- 
stawę o obywatelstwie Rzeszy zamiast 
dotychczasowego obywatelstwa krajo 
wego. 

(UK CO ROSA AOR T III IL LITS ASS 

Po zgonie min. Boernera. 
WARSZAWA. (Pat). Z powodu zgo 

nu $. p. ministra Ignacego Boernera p. 

Prezydent Rzeczypospolitej przesłał 

wdowie p. Zofji Boernerowej pismo 

odręczne z wyrazami głębokiego 

współczucia. 
* * * 

WARSZAWA. (Pat). P. prezes Ra- 

dy ministrów Aleksander Prystor od 

wiedził dziś po południu wdowę po 
ś. p. ministrze poczt i telegrafów Ig- 
načym Boernerze, na ręce której zło- 

żył wyrazy głębokiego współczucia w 

imieniu swojem i rządu. 
R Sh 

Na pogrzeb ministra ś. p. Boerne 
ra wyjeżdża z Wilna do Warszawy 'p. 
marszałek Senatu Władysław Raczkie 
wiez, który przesłał wdowie p. Zofji 

Boernerowej telegram kondolencyjny. 
% wok 

> 

P. Wojewoda Jaszczołt przesłał 
wdowie po ś. p. ministrze Boernerze, 
p. Zofji Boernerowej, telegraficznie 
wyrazy współczucia. 
[emiau 

  

  

AEK A S 
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Biuro Wolffa ogłosiłę miezmiernie cieka- 
wy i znamienny komunikat urzędowy o pobi- 
ciu we Wrocławiu trzech studentów — Pola- 
ków (donosiła o tem prasa przed kilku dnia- 
mi), Komunikat tłumaczy, że studentów are- 

sztowano i pobito („lekko*) bezprawnie i nie 
dlatego, że są Polakami, lecz z powodu głoś- 

nej rozmowy w „języku obcym*. Nadmien!a 

jąc, że wszyscy uczestnicy zajścia byli mocne 

podchmieleni, Biuro Wolffa oświadcza: „O 
jakiejkolwiek złośliwości, skierowanej prze- 
ciwko obywatelom państwa polskiego, lub 

też przeciwko przynależności (do szczepu (2) 

polskiego nie może być mowy*, a w końcu 
zapewnia, że „oskarżeni, którym wina zo- 
stanie dowiedziona, będą surowo ukarani*. 

Mniejsza o to, czy treść komunikatu odpo- 

wiaąda rzeczywistemu przebiegowi zajścia, — 

Ważną jest tendencja, która wyraźnie stara 

się oszczędzić uczucia narodowe polskie i wy 

eliminować z przyczyn zajścia pobudki nie- 

nawiści rasowej w odniesieniu do Polaków. 

W całej redakcji komunikatu znać wyraźnie 

zaznaczony respekt dla politycznego przeciw 

nika, co trzeba przyjąć do wiadomości, — 

Umocnić to powinno w Polsce poczucie siły 

odpornej, wyrażającej się w żelaznym spóko- 

ju, z którym rząd i opinja przyjmuje wszyst 

kie próby wytrącenia siebie z równowagi. 
ZE aa   
    

częściowo zaś wątpliwe, zaś w szeą 

ności niepewne o ile chodzi o 

widywany zwrot za leczenie od 

wa i obcych gmin. Suma ogó 

tych zaległości przekracza 600 ty: 

"W preliminarzu figuruje tylko 

tys. zł. tytułem zwrotów niemnie 

wet ła kwota jest mało realną, 

wziąć pod uwagę brak nacisk 

strony władz nadzorczych na wł: 

państwowe instytucje, oraz na 

ny, nie zwracające m. Wilnu nd 

nych kwot za leczenie osób niezą 

żnych przynależnych do tych g 

Udział w państwowym pod 

dochodowym jest przewidzian 

granicach realnego wpływu w 

1932/33. Dochód z majątku komi 

nego przewidziany jest w wysok 

nieznacznie tylko  przewyższaj 

przychód, osiągnięty w r. 1932/38: 

  

O ile chodzi o przychody nad 

czajne, to przedstawiają się o: 

projekcie preliminarza w sposób 

dzo nieskomplikowany. Z ogólnej 

my 1.648 tys. zł. 66 proc. stam: 

przelewy renowacyjne - elektrow| 

wodociągów z kanalizacją, 30 p 

składa się z dopłat 10-groszowye 

energji elektrycznej oraz z 5-g 

wych dopłat do wody, — prze 

czonych na wałkę z bezrobociem 

opiekę społeczną, wreszcie 4.5 

dochodów nadzwyczajnych ma st. 

wić przychód z - inwestycyjnego 

datku drogowego. 

Projekt preliminarza m. Wilm 

r. 1933/34 stanowi dość duży po 
w stosunku do gospodarki z lat 

przedńich:jest stosunkow6 lepiej 
pasowany do ograniczonych środ 
"finansowych, . jakiemi zarząd mi! 

rozporządza. Z drugiej strony p 

minarz wykazuje wolę Magistrat 
energieznego zwalczania nędzy i 
robocia. Są to jego niewątpliwe 

sy. Przeróbki, jakim projekt p 

minarza ulegnie zapewne w kon 

finansowej i Radzie Miejskiej, k 
będą już w stanie porównać kw 

przewidywane z wykonaniem 

1932/33 (preliminarz pierwotny n 
1933/34 był sporządzony w stycą 
1933 r.), urealnią budżet całkow. 
pozbawiając go tych minusów, ją 
tkwią w wygórowanem prelimin( 
niu niektórych przychodów. 

T. Nagu 

CZYTAJCIE 

„ebeliny Wileńskie" 
‚ Wydanie 

Rady Wileńskich Zrzeszeń Artyst 
z 20 reprodukcjami. 

Zawiera: 4 
1. „Wartość historyczna i artys. 

tyczna gobelinów Katedry wileńskiej 
napisał D-r Morelowski. — 

Il. „Obrona gobelinów wileńskich 
Fakty, dokumenty, głosy prasy” od. 
czyt M Znamierowskiej-Prūfferowej 
„O gobelinach", oświadczenia różnyc. 
instyt. i zrzeszeń w Wilnie i Warsza 
wie w sprawie sprzedaży gobelinów 

CENA 4 ŻŁ 50 GR. 
Do pabycia we wszystkich księgarniach 

kto opłaci 1 ogłoszenie 
na I, Il łub III stronie 
„Kurjera Wileńskiego" 

będzie miał je umieszczonej 

jednocześnie w 4-ch pismac 

najpoczytniejszych w Wileń- 
szczyžnie i Nowogrėdezyžnie: 

1) w Kurjerze Wileńskim 

_2) w Kurierze Baranowickim 

3) w Kurjerze Lidzkim 

4) w Kurjerze Wileńsko- 
Nowogródzkim 

OGŁOSZENIE 
w. „Kurjerze Wileńskim" 
to najtańsza i najskuteczniejsza 

„REKLAMA 

Wilno, ul. Biskupia 4, tel. 99



КОВЕ 

Proces inżynierów angielskich. 
Mac Donald i Thornton odwożali zeznania. 

OSKWA. (Pat). Proces o sabotaż 
ktrowni obfitował dziś w sensa 

e momenty. Oskarżony Mac Do- 
odwołał swoje zeznania, złożone 
edztwie pierwiastkowem, a także 
ął swoje wczorajsze przyznanie 
lo winy, oświadczając, że jest win 
redług swoich zeznań, ale faktycz 
jest niewinny, zeznawał zaś pod 
wem odezytanych mu w GPU. 
ążających go zeznań współoskar 
eh. 

Po zarządzonej | 29-minutowej 
ie Mae Donald ponownie część 

hrżenia potwierdził. 

Również inż. Thorntou odwołał ze 
ia, uczynione na śledztwie pier- 

ptkowem, oświadczając, że złożył 

Szczegóły 
[OSKWA, (Pat). — W procesie o sabotaż 
ktrowniach zaczęto dzisiejsze posiedze- 
d przesłuchania oskarżonego 

SOKOŁOWA, 

pey naczelnika elektrowni w Złatouś- 
Sokcłow, syn rzemieślnika, były biało 
dzista, szeregowiec, następnie służył w 
wonej armji jako oficer aż do roku 1924 
m przeował w Złatouście. Pierwszy akt 
ażu pepełnił w r, 1927, kiedy zatrzymał 
g rebót w elektrowni na polecenie Wit 
iego, obecnego naczelnika elektrowni w 
hbińsku, a wówezas w Złatouście, Soko- 
nie chciał brać udziału w akcji sabota- 
pj ałe Witwicki zmusił go do niej, wy 
hjąc go z mieszkania. Gdyby nie sprawa 
jzkantowa, pozostałby neutralny, Latem 

u 1930 poznał Mae Donalda za pośredni 
n Gusiewa, którego znał od roku 1925. 

dzisłainości kontrrewołucyjnej aż do 
roku nic nie wiedział. Gusięw zareko- 

Ižowal go Mae Donaldowi, jako człowieka 
kiego władzy sowieckiej wobec czego An 
prowadzii z Sekołowem liczne rozmówy, 
jjmane w duchu antysowieckim. 

Gkełów zeznaje, że miał z Gusiewem i 
Donaldem rozmowy, dotyczące planu 

i dywersyjnej w przemyśle na wypadek 
hy. Mae Donałd dawał mu instrukcje, do 
ące organizowania akcji szpiegowskiej i 
tażowej. Sokołow informował Mae Donal 
hezpośrednio i przez Gusiewa. 

MAC DONALD TWIERDZI, 
ckałowewi żadnych instrukeyj sabotažo 

ih nie udzielał, że przyznał się on do tego 
edztwie pierwiastkowem, uważał bowiem 
enie tego rodzaju zeznań za „dogodne w 
j sytuacji*. 
Va zapytanie prokuratora Wyszyńskiego, 
Ra wobee niego jakieś „metody 

a*, Mae Donald odpowiada przecząco, 
em oświadcza: „Zgodnie ze złożonemi 

bz się zeznaniami, uznałem się za winne- 
ale faktycznie jestem niewinny*. 
Va uwagę prokuratora, że 

Mówi CO INNEGO 
wezoraj, a zatem może jutro powie jesz 
€o innego, Mae Donald odpowiedział: — 
to niema nadziei*, Mac Donald oświad- 
7е ой Sokołowa otrzymał wiadomość o 

ci robotników w fabrykach w Złatouście. 
jędzy Sekołowowi nie dawał. Gusiewowi 
1 za godziny nadłiezbowe, Część pienię 
stanowiła jego własność, część otrzysaał 
Thorntona. Powracając de sprawy Яейх 
pierwiastkowego, Mac Donałd oświadczył, 

w G. P. U. pokazano mu obciążające jego 
nania Thorntona i innych, wobee czego 
hżał za właściwe poczynić takie a nie tn 
zeznania, bo zdaniem jego negacja nie 
ła sensu. 

THORNTON 

wierdza, że złożył zeznania dotyczące zbie 
la informaeyj o charakterze wojskowym 
zeznania te były nieprawdziwe. 

MÓWIŁ NIEPRAWDĘ, 

był zdenerwowany, „stracił męstwo pod 
jywem aresztu i potwornego oskarżenia”. 

Donald przyznaje, że zbierał informa 
© charakterze wojskowym poprostu z cie 
rości. 
[Na pytanie przewodniczącego  Ulrieha, 
czego Mac Donałd postanowił ośmieszyć 
wobee sądu i publiczności*, — Mac Do- 
cdpowiedziai, że nie uważa swej ohee 

Sytuacji za śmieszną. 
DTS na pytanie przewodniczącego Ui 

„kiedy mu powróciło męstwo* — >. 
| 82 „W dniu 4 Kwietnia o godz, 6 
poł.* (t j. gdy go zwołnio/o z więzienia 

. ка kaueją). 
Sokolow zeznaje, že 

PIENIĄDZE OD MAC DONALDA 
biał za pośrednictwem Guslowa, przyezem 

rdzi, że dostarczone przezeń informacje 
miały charakteru wojskowego, W. czasie 

łów sabotažu, dokonanych z polecenia Wit 
lego, pieniędzy od nikogo nie otrzymy- 

J. Wi ckresie późniejszym dostawał pienią 
„ ale nie grały one głównej roli. 
A ale) na p Mac Donalda, dia 

je ped wpływem strachu, spowodowa 
nego faktami aresztowania i potwor- 
nego oskarżenia. 

Obaj zgodnie stwierdziłi, że nie 
wywieraro na nich w GPU. żadnego 
nacisku i że nieprawdziwe zeznania 
złożyli zupełnie dobrowolnie, 

Sensacyjnym momieniem było po: 
zatem ujawnienie przez Thorntona, 
bynajmniej o to przez sąd niepytane-, 
go, że doręczone przezeń Mae Donal 
dowi 2 tysiące rubli kupił prywatnie 
za 66 funtów szterlingów u wyjeżdża 
jącego de ojczyzny specjalisty niemiec 
kiego. Thornton zatem dobrowolnie 
oskarżył się o spekulację walutową, en 
— jak wiadomo — jest bardzo suro- 
wo karane przez władze sowieckie. 

rozprawy. 
kogo zbierał informacje, odpowiada że co 
prawda domyślał się ale nie cheiał go 0 to za 
pytać. 

Następnie 

MAC DONALD ZEZNAJE 

w sprawie swego pobytu w Sowietach. Przy- 
był de Moskwy w roku 1928 i pracował na 
pierwszej moskiewskiej stacji elektrycznej ja 
ko (inżynier montażowy. Przeiožonym jego 
byt Monkhouse. W! końcu 1928 roku z 
w Leningradzie na 5 stacji elektrycznej, - 
Przyzna je się do szpiegostwa ekonomicznego. 
politycznego i wojskowego, ponieważ go to 
intereswało, Wiadomości te  komunikował 
Thrntonowi, który był jego kierownikiem. 
Ce do działalności szpiegowskiej innych in 
żynierów agielskich (np. Sushny'a) — „przypu 
szezał, że ją uprawiają, ale nie może tego 

twierdzić, napewno. W Złatouście bawił od 
reku 1930. Z Gusiewem utrzymywał przyjaz 
ne stosunki. Thornton miał być z jego infor 
macyj zadowolony, W roku 1929 będąe w Le 
ningradzie pointormował Thorntona о produ 
kcji motorów samolotowych i armat. 

Thornton oświadcza, że jest absołutnie 

kłamstwem, jakoby polecał Mac Donałdowi 
zbierać informacje . wojskowe. Zaprzeczył 

wszelkim zarzutom dotyczącym szpiegostwa 
wojskowego i oświadczył, że o braniu pienię 
4zy od Mac Donalda przez Gusiewa dowle- 
dział się dopiero na obecnym procesie, Thora 
ton interesował się przebiegiem prac na prze 
dsiębierstwach sowieckch, by poprawiać de- 
iekty w maszynach, dostarczanych przez fir= 
mę Metropolitan Viekers. Przyznaje, że dawał 
technikem i inżynierom sowieckim pienia- 
dze, „aby naprawiali drebne defekty bez wi je 
dzy przełożonych, 

THORNTON COFA PONOWNIE ZEZNANIA 

pierwiastkowe podczas konfrontacji z Mae 

Donałdem. 
Mae Donald potwierdza fakt otrzymywa- 

nia intormacyj ed Guslewa i przekazywania 
ich Thorntonowi. Również zeznaje, że dawał 
instrukcje Gusiewowi w spra organizacji 
uszkodzeń, czem właściwie znów potwierdza 
odwołane przed chwilą zeznania, złożone na 
śłedztwie pierwiastkowem. 

Thernten wyrzeka się wszystkich zeznań, 
poczynionych poza gmachem sądu i oświad- 
cza prokuratorewi, że podpisał je bez wszeł 
kiego nacisku, ade opanowany przez uczucie 
strachu. 

Następnie Mae Denałd na RAGE obroń 
cy Smirnowa oświadcza, że zwrńeał się z ja 
kiemiś pismami na imię prokuratora republi 
ki prezesa С. Р. U., ale w danej chwik nie 
chce zakomunkować treści tych pism. 

Thornton oświadcza, że 2 tys. rubli byty 
jedynemi pieniędzmi, jakie dawał Mae Do- 
nałdowi, przyczem otrzymał wzamian cze% 
na 66 #, szt. 

Prokurater zwraca w tem miejscu uwagę 

na 

  

    

  

„DZIWNY KURS* 

2 tys. rubli za 66 funtów, podezas gdy oficjal 
ny kurs wyncsiłby około 500 rubli. Thornton 
mówi, że rubłe kupił ckazyjnie-u pewnego 
inżyniera niemieckiego. Thornton oświadcza 
kategorycznie, że wydaliłby Mae Donałda, 
gdyby wiedział, że zajmuje się szpiegostwem 
lub szkcdnietwem. Mae Donald przyznaje, że _ 
pieniądze od Thorntona otrzymał na 
cele escbiste. 

Przed zakończeniem posiedzenia przedp:: 
łudniowego rozpoczęto przestuchiwanie Thorn 
tona, któremu ma być wytoczone 

DODATKOWE OSKARŻENIE 

o spekulację walutową. Następnie ogłoszona 
przerwę rozprawy do godz. 18, 

swoje 

Oświadczenie Simona w lzbie Gmin. 
LONDVN. (Pat). Na dzisiejszem 

posiedzeniu Izby Gmin sir John Si- 
mon oświadczył, że wobec postano 
wienia w Moskwie w stan oskarżenia 
6 obywateli Wielkiej Brytanji pragnie 
złożyć następującą deklarację: 

1) Żaden z tych ludzi nie był nig 
dy używany, czy to pośrednio, ezy też 
hezpośrednio przez naszą służbę w; - 
wiadowczą, 2) Żaden z nich nie do- 
starezał nigdy jakichkolwiek informa 
cyj, 3) Żaden nie byt nigdy opłacany 
i nie uzyskał obietnicy nagrody za ja- 
kąś informację, 44) Zaden z nich nie 
składał nigdy jakiegokolwiek sprawe 
zdania naszej służbie wywiadowczej 

lub na rachunek tej służby. 
Wszystko co powiedziałem powy- 

żej — zaznaczył sir John Simon — 
dotyczy również i samej Wickers Me 
tropolitan Company, gdyż kompania 
ta nie ma i nigdy nie miała żadnych 
stosunków z naszą służbą wywiadow 
czą. 
ZAKAZ IMPORTU Z SOWIETÓW. 

Przemówienie Mac Donalda w 17- 
bie Gmin przerwane zostało przez 
przedstawiciela komisji królewski 
który zawiadomił o zatwierdzeniu 
przez króla projektu ustawy © zaka- 
zie importu towarów z Rosji Sowiec- 
kiej. 
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Pogrzeb min. Boernera 
w sobotę. 

WARSZAWA. (Pat). Nabożeństwo 
żałobne za spokój duszy zmarłego 
wczoraj w Warszawie Ś. p. inżyniera 
Ignacego Boernera, ministra poczt i 
telegrafów, odbędzie się w sobotę dn. 
15 b. m. o godz. 12 w południe w koś 
ciele ewangelicko - reformowany 
przy ul. Królewskiej. Po nabożeństwie 
nastąpi wyprowadzenie zwłok na 
cmentarz wojskowy na Powązkach. 

   

Nie będzie wymiany więźniów 
politycznych z Ź. S. R. R. 
Niektóre dzienniki doniosły o rze- 

komo mającej nastąpić w niedługim 
czasie wymianie więźniów politycz- 
nych między Polską a ZSRR. W zwią 
zku z tem dowiadujemy się ze źródła 
miarodajnego. iż wymiana więźniów 
politycznych między Polską a Sowie- 
tami została zakończona dnia 15-go 
września 1932 roku i dalsze wynua- 
ny nie są przewidywane. (iskra). 
BEST EO OOR IKC 

Laureat nagrody literackiej 
stelicy. 

  

Nagrodę literacką m. Włarszawy sąd kou- 
";kursowy przyznał n. dr. Tadeuszowi Żeleń 
skiemu (Boyowi). 

  

GORGONOWA PRZED SĄDEM. 
Atmosfera szczególneao podniecenia. 

KRAKÓW, (Pat). — Na wstępie dzisiej- 
szej rezprawy przewodniczący dr, Jendel od 
czytał uchwałę trybunału eo do zastrzeżeń, 
podniesionych przez obronę w stosunku do 
biegłych warszawskich — dr. Lewandowskie 
go i Szymezyka, Następnie odpowiedział na 
zarzuty, skierewane pod jego adresem prof 
Olbrycht, podtrzymując całkowicie treść swe 
go orzeczenia i wyjaśniając jeszcze raz niek- 
tore ustępy swej opinii, szczególnie zaatako- 
wane przez obronę, jak kwestja stygnięcia 
krwi i sprawa przyjęcia za prawdopodobny 
ezas śmierci Lusi między godz. 12 a 12,30. 
Odpowiadapąc na zarzuty, dotyczące kwestji 
plam pośmiertnych, rzeczoznawca oświadczył 
że o ile przyjąć pogląd prof. Axera €o do wy 
stąpienia plam pośmiertnych już © godz. 1, 
denatka musiałaby być nieboszezką już przed 
udanoim się na spoczynek. 

Następnie prof. Olbrycht mówił o dżaga 
nie. W tym momencie wywiązała się dłuż- 
sza połemika w sprawie skrzepnięć krwi, W 
czasie repliki S Olbrychta na zarzuty ch- 
rony wywiązała się ostra polemika między 
obroną a oskarżeniem, 

Zkolei zeznawali biegli z Warszawy — dr. 
Lewandowski i Szymczyk, którzy przedsta 
wilį metody badania krwi na dowodach rze 
ezówych i wyniki tych badań, Następnie za- 
rządzono przerwę, poczem przewodniczący 

ogłosił uchwałę trybunału, skazującą dr, Are 
ra na karę 300 zł. za skierowanie pod adre 
sem rzeczcznawey dr. Olbrychta zarzutu sub 
jektywizmu. Przeciwko tej uehwale wypowie- 

N trosce o przyszłość ludzkości, 
Myliłby się ten, ktoby przypusz- 

lał, że troski wynikające z mocno 
ciemnionego horyzontu gospodar- 
ego są domeną dociekań jedynie e- 
pnomistów, polityków i ze względu 
В socjologiczne przejawy — socjolo- 
bw. Mimo zakwalifikowania ich do 
gadnień „ciężkiej wagi* do których 
edystynowani są uczeni o wyraźnej 
becjalizacji, są one dyskutowane 
Jszędzie nawet tam, gdzie spotka się 

oje ludzi. Temat, bowiem, trzeba 
zyznać, stał się modny. 
Weźmy np. pod uwagę szkołę. W 

inji przeciętnego obywatela trud- 
o byłoby dawniej pomieścić twier- 
zenie, że kryzys może też być leczo- 
jj przez szkołę. A jednak dziś tak 
st. Jak niżej zobaczymy, najtęższe 
osy w dziedzinie pedagogji trudzą 
ę nad zagadnieniem kryzysu szuka- 
c specjalnych leków. Odbywa się to 
aturalnie pod specjalnie pedagogicz 
o-socjologicznem naświetleniem, da- 
kiem przecież od dawnej bezbacw- 
ości, werbalizmu i abstrakcji rozwa- 
hń. Dziś pedagogja kroczy wyraźnie 

o drodze ścisłej łączności z życiem i 
go przejawami społecznemi, ekono- 
icznemi i politycznemi. 
Koryfeusze myśli pedagogicznej 

stałi w swych czynnościach najwy - 

  
„ 

raźniej nietyle zaskoczeni ile wytrą- 
ceni z orbity dotychczasowych roz- 
ważań. Kryzys. bezceremonjalnie 
wdarł się i do ich dziedziny i to z dwu 
stron jednocześnie: materjalnej i du- 
chowej. Utwierdziłe ich to jednak w 
przekonaniu o jednolitości dwu tyle- 
kroć przeciwstawianych sobie dzie- 
dzin życia. Dualizm duchowego i ma 
teatralnego życia okazał się tylko sztu 
cznym podziałem, stworzonym przez 
filozofję. Doszli do wniosku, że jed- 
no podziela losy drugiego, jedno jest 
owocem drugiego. Odnośnie do życia 
społeczeństw — zgadzają się wszyscy 
z twierdzeniem, że ludzkość zabrnęła 
w ślepą uliczkę, a wyjście z niej nie 
należy do sztuk ani łatwych, ani przy 
dzisiejszym stanie — możliwych. 

Jedynie podjęcie szerokiej, zorga- 
nizowanej akcji społeczno-wychowa- 
wczej na całym Świecie może utoro- 
wać nowe drogi. 

Winę za obecny stan ponosi poczę 
ści dawny system wychowawczy, a i 
dziś uprawiane systemy w niektórych 
państwach pozostawiają wiele do ży- 
czenia. Żyjemy na przełomie — i ja- 
kie będą oblicza przyszłych społe- 
czeństw w dużej mierze zależy od ide- 
ałów wychowawczych szkoły. Ten ak 
tywny i agresywny, o pacyfistycznych 

  

dzieli się adwekaci Wožniakowski, Ettinger 
i Axer, który postawił wnosek o odroczenie 
tczprawy i przekazania sprawy innej kaden 
cji sędziów przysięgłych, motywując to tem, 
że przewodniczący w uchwale trybunału już 
zgóry 6cenił dowód z opinji biegłych. Takie 
stanowisko trybunału wpływa na przekona- 
nia ławy przysięgłych. Tak jedno jak i dru 
gie jest procedurałnie niedopuszczałne. 

Przeciwko odroczeniu rozprawy kategory 
cznie wystąpił prokurator Przytu!ski, które 
mu odpowiadał odwokat Ettingenr, Po narą 
dzie trybunał postanowił wniosek odrzucić, 
ponieważ niema żadnych podstaw do odra 
czania rozprawy. W styfzaeji uchwały trybu 
nału niema nie, coby przesądzało © ocenie 
zgóry dowodu przez trybunał, Oświadczenie 

przewodniczącego wywołało dłuższy spór pro 
ceduralny między obroną, oskarżeniem i try 

vunałem. Obrona sprzeciwiła się przesłucha 
niu prof, Olbrychta na okoliczności badania 
krwi, twierdząe że sprawa ta należy do che 
mików i prosząc c odroczenie omawiania 
tej sprawy do chwili przybycia dr, Hirsztel 
da z Wiarszawy, który jest speejalistą w tej 
dziedzinie nauki, Prokurator twierdzi, że dr. 
Głbrycht jest również znaweą chemikiem 1 
specjalistą w tej dziedzinie. Po porozumieniu 
cbrons i oskarżenie zrezygnowały z dałsze- 
go przetrzymywania biegłych ze Lwowa i 
Warszawy, peczem przewodniczący odroczył 
rczprawę do wtorku po Świętach, wyznacza 
jac posiedzenie na godz. 10. 

Hitleryzm w Gdańsku. 
GDA 

  

K. (Pat). W ciągu ostatnich 
dni daje się „zauważyć wzmożenie an 
tyżydows agitacji ze strony naro- 
dowych socjalistów. Dziś po całem 
mieście rozrzucono wielką ilość ulo- 
tek, wzywających kobiety niemieckie 
do bojkotu firm żydowskich. Jedno- 
cześnie hitlerowski organ „Der Vor- 

posten* porusza sprawę ę bojkotu le- 
Wara! i uważa za niedopuszezalne, aże 

    

by członkowie kas chorych byli lecze- 
ni przez Żydów. 

ja w kierunkų wyeliminowa 
nia lekarzy — Żydów z kas chorych 
ma być również poparta przez leka- 
rzy hitlerowskich, powolujących sia 
ma decyzję, powziętą 9 bm. w Lipsku 
przez związek Hartmanna i zjednocze 
nie lekarzy, a skierowaną przeciw Ży 
dom i marksistom 

        

   

-cusko-pol: 

_ wił Simon — że uczucia te ograni 

MODNY KOŁNIERZYK DAMSKI, 
rękawiczki (wełniane) imitacja damskich, piąkną bieliznę opalową 

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ 

FRANCISZKA FRLICZKI 
WiLNO, ZAMKOWA 9, Tel. 6-46 

nabędzie Elegancka Pani 

  

Polskaweźmieudziałw rozmowach waszynytońskich 
za pośrednictwem ambasadcera. 

WARSZAWA, (Pat). Jak wiadomo 
z telegramów prasowych, I d polsi 
otrzymał 12 b. m. narówni z szere 
giem innych państw pisemne zaprosze 
mie od rządu Stanów Zjednoczonych 
do wzajemnej wymiany poglądów. 
Do zaproszenia dołączona była nota 
amerykańskiego sekretarza stanu Hul 
lu, któr ża nadzieję, że ini 
wa ipowyższa spotkała się życzii wel 
przyjęciem u rządu polskiego i propo 
nuje, aby wobec krótkości czasu od- 
nośne rozmowy mogły być prowadzo 
ne normalną drogą dyplomatyczną, t 
j. przez ambasadora Rzeczypospolitej 
w Waszyngtonie. 
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Na zaproszenie powyższe rząd poł 
ski w dniu wczorajszym zakomuniko 
wał swą całkowitą zgodę wobec su- 
gestji rządu Stanów Zjednoczonych, 
wyrażając przekonanie, że odpowied- 
nie przygotowanie jest nieodzownym 
warunkiem powodzenia Światowej 
konferencji ekonomicznej. 

Rząd polski wyraża swą zgodę na 
propozycję rządu Stanów Zjednoczo- 
nych, ażeby odnośne rozmowy od 
wały się normalną drogą dyplomatyez 
ną za pośrednictwem ambasadora Rze 
czypospolitej Polskiej w Waszyngto- 
nie. 

   

Maniiestacja polsko-francuskiej przyjaźni. 
Bankiet na cześć delegatów Sejmu polskiego. 

JPARYŻ. (Pat), Wczoraj grupa 
parlamentarna francusko - polska 
przyjęła na uroczystym bankiecie de 
legację Sejmu polskiego. Przewodni- 
czył prezes grupy francuskiej Bibier, 
który zwrócił się do gości polskich z 
uroczystem przemówieniem powital- 
nem. Drugim mówcą był Herriot, któ 
rego mowa przyjęta była gorąco przez 
obecnych. Herriot podkreślił momen 
ty wspólnoty duchowej Polski Francji 
a nawiązując do odbyłych narad fran 

grupy parlamentarnej 
podkreślił, wymianą poglądów mię 
dzy przedstawicielami Francji i Pol- 
ski pozwala stwierd istą harnio- 
nję miedzy obu narodami. 

Trzecim mówcą był książę Janusz 
Radziwił, który w imieniu swych ko- 
legow i wlasnem złożył gorące podzię 
kowanie za przyjęcie, nacechowane 

   
  

      

niezwykłą gościnnością i serdecznoś- 
cią, charakteryzując oddawna wzajem 
ne stosunki między Polską i Francją. 
W dałszem przemówieniu 
stwierdza, że wymiana poglądów w 

chwili obecnej nietylko była pożąda 
na, ale okazała się konieczną. Oma- 
wiając zasadnicze lmje polityki pol- 
skiej, mówca zaznacza, że Połska-zaw 
sze dokładała wszelkich wysiłków, a- 

by utrzymać pokój i pogłębić stosun- 
ki ze wszystkimi jej sąsiadami. Dzię- 
ki tym wytrwałym i konsekwentnym 
wysiłkom — mówi ks. Radziwiłł -— 
mogliśmy doprowadzić do podpisania 
paktu o nieagresji z naszym wschod- 
nim sąsiadem, W końcu mówca 
wzniósł toast za wielkość i pomyślność 
Francji i za zdrowie jej dostojnego 
prezydenta. 

  

   

  

Pogorszenie stosunków japońsko-sowieckich 
TOKJO. (Pat). Władze państwa 

Mandżukuo wstrzymały połączenie 
między zachodnią odnogą kolei wscho 
dnio-chińskiej a linją syberyjską ce 
lem powstrzymania ewakuacji mater 

  

W ANGIELSKIEJ IZBIE GMIN. 

LONDYN. (Pat). W ciągu dzisiej- 
szej debaty w Izbie Gmin przemawiał 
Simon, występując jako wyraziciel 
ogólnych uczuć całej Anglji wo- 
bec traktowania Żydów -i innych 
inniejszości w Niemczech. Byłoby 
ida: błędem przypuszczać — mó 

Za 

ja się do członków społeczności žydow 
skiej, lub że zostały przez nich obu- 
dzone. Przeciwnie, są one spontaniez 
nym wyrazem uczuć, jakie każdy 0- 
bywatel naszego kraju odczuwa wo- 
bec zasady tolerancji etnicznej. Po- 
ruszając następnie sprawę dopuszcze 
nia Żydów Niemieckich do Palesty- 
ny, Simon oznajmił, że wysoki komi- 
Sarz Anglji w Palestynie udzielił upo 
wążnienia do wydania tysiąca świa- 
dectw imigracy ych i rozdzielenia 

ich pośród Żydów, pochodzących 7 
klasy robotniczej w Niemczech. 

     

  

     

  

ADWOKACI LWOWSCY PROTE- 
STUJĄ. 

LWÓW. (Pat). Wezoraj wieczo- 
rem odbyło się we Łwowie wielkie 
zebranie adwokatów celem zaprote- 
stowania przeciwko ałtom hitle- 
rowców. Uchwałono rezolucję, prote 
stująca jak najostrzej przeciwko gwał 
tom hitlerowskim. 

MEETING W LONDYNIE. 

LONDYN. (Pat.) W Aiberthafu w Lon- 
dynie edkyło się wezoraj przy udziałe 4 ty: 

  

jału kolejowego na terytorjum sowiec 
kie. 

Zarządzenie to nie wpłynie u jem 
nie na bieg POCASÓW "WRZE 
wych. 

Przeciwko prześladowaniom Ww Niemczech. 
sięcy ię sk kais przeciwko 
rządowi Hitlera, zorganizowane przez La- 
hour Party i Trade Uniony. Szereg wybitnych 
działaczy Partji Pracy, jak Landsbury, 
Cripps, Zuzanna Lavrenee, Hieks wygłosili 
csire przemówienia, podkreślając między in- 
nemi, że Niemey, żądając równouprawnienia 
w Genewie, winny przedewszystkiem wpro- 
wadzić równcuprawnienie u siebie, bez któ- 
rego nie może być mowy o rewizji traktatów, 

ań
 

NAJWESELSZE 
ŚWIĘTA 

MIMO KRYZYSU 
mieć będzie każdy, który na- 
będzie numer wielz anocny, naj- 
starszego tygodnika humory: 

stycznego 

WOLNA MYŚL 
WOLNE ŻARTY 

„WOLNE ŻARTY” zawierają 16 
stron —pikaatnej literatury. 

„WOŁNE ŻARTY” przynoszą 30 ilu- 
stracji dla wielbicieli erotycz- 
nego malarstwa. 

„WOLNE ŻARTY” sprzedawane są 
tylko dła dorosłych—i kosztują 

tylko 40 gr. w sprzedaży poje- 
dynczej. 

„WOLNE ŻARTY” omawiają śmiało 
i bez pruderji aktualne tematy 
z dziedziny erotyki. 

Kto raz nabędzie „Wolną Mysl=Wol- 
ne Żarty”, to ten już zostanie stałym 

czytelnikiem, 
BEBSĘPURCZEDOD TRY WDODOPEBGBER 

  

tendencjach, prąd wychowawczy, ra- 
żący mas niejednokrotnie radykaliz- 
mem — bynajmniej nie jest produk- 
tem myśli pedagogicznej ras połud- 
niowych. Przeciwnie — to zimnokrwi 
ści anglosasi z takim zapałem torują 
drogę nowym ideom wychowania. О 
ile rasa łacińska troszczy się więcej 
o losy kultury duchowej, a potem 
materjalnej, o tyle zrównoważeni jan 
kesi do zagadnienia przemiany spo- 
łeczeństw podchodzą od strony ma- 
teatralnej. Przytem drudzy właśnie 
grzeszą większym temperamentem. 
śmiałością i radykalizmem dowodzen. 
Cele ich sięgają daleko i głęboko 
chcą zburzyć obecny uświęcony właś 
nie tradycją „pomyślności* — lud 
społeczny, a stworzyć nowy — spra- 
wiedliwszy. 

Jeden ze znanych pedagogów a: 
merykańskich prof. J. Mac Donald 
twierdzi że przyczyną dzisiejszego sta 
nu społeczeństw są - „chorobliwe am- 
bicje rządzących, rywalizacja naro- 
dów, niezadowolenie tłumów, egois- 
tyczne i bezlitosne wzbogacanie się 
uprzywiljowanych kosztem głodu i 
nędzy mas, „bestjalskie dążenia do 
wojny ; chciwych łupu kapitalistów. 
Są to siły destruktywne, które niszeżą 
ludzkość i mogą zburzyć cywilizację”. 
A dalej: „wychowanie jest jednym z 
czynników, które mają przeciwdziałać 
siłom destruktywnym, wzmacniając 

szeregi sił twórczych i moralnych. 
Jak na amerykańskiego pedagoga —- 

  

tę cały szereg wprost rewolucyjnych 
'aowości. Zresztą nie jest on odosob- 
niony, Sekundują mu rodacy jak prof 
H. Rugg, miss Ensor i miss H. Park- 
hurst nie licząc plejady pomniejszych 
pionierów „nowej ery* na gruncie 5- 
merykańskim. 

Nowe społeczeństwo, rola w niem 
jodnostki, udział tej jednostki w zdo- 
byczach- techniki trapią pedagogów 
również kontynentu europejskiego. 
Wbrew mniemaniom o ujemnym wpły 
wie mechanizacji życia — prof. De- 
ssauer (Niemcy) wykazuje właśnie 
dobroczynny wpływ techniki. Pod- 
kreśla jej demokratyczne znaczenie. 
jednakże z punktu widzenia jednostki 
wysuwają się pewne zastrzeżenia. 

Ciągła bowiem zmiana warunków ży- 
cia, ciągłe przystosowanie się do nich 
jednostki — absorbuje gros jego ener 
gji nazewnątrz pozostawiając w za- 
niedbaniu własne „ja człowieka. A 
zatem wychowaniu przybywa nowy 
zupełnie cel: „stworzyć przeciwwagę 
tej zewnętrznej powierzchowności, 
budując coraz silniejsze podstawy etv- 
ki, poczucie obowiązku i odpowie- 
dzialności, oraz nieustannego dążenia 
do prawdy 

W tym samym kierunku co po- 
przedni idą rozważania pedagogów 
francuskich A. Ferriere'a, prof. Pic- 

  

  

  

  

  

ron'a i prof. Langevin'a z tą jednakże 
różnicą, że bardziej ich absorbuje — 
jak już wspomniałem — kultura du- 
chowa człowieka. Dochodzą jednak 
do zgodnych konkluzyj, že uprzystep 
nienie (socjalizacja) wszelkich zdoby - 
czy kultury — przywróci na nowych 
podstawach utraconą równowagę du- 
cha i materji. Wbrew przesłankom 
faszyzmu czy komunizmu o roli jed- 
nostki twierdzą, że właśnie ona jest 
osią troski wychowawców, że zastęp 
takich jednostek stworzy elitę społe- 
ozną zdolną pociągnąć ludzkość na 
nowe tory. Najgorliwszym propaga- 
torem indywidualizmu na gruncie wy 
chowania był ś. p. prof. O. Deeroly 
(Bruksela), którego myśli i doświad- 
czenia znajdujemy (w wyjątkach) w 
tworzącym się obecnie programie na- 
szego M. W. R. i O. P. Zresztą o tem 

arto wspomnieć na osobnem miejs- 
cu. 

  

   

W oczekiwaniu nowego jutra na- 
dzieje pedagogów spoczywają w at- 
mosferze wychowawczej szkoły, cho- 
ciaż nie zapominają o innych czyn- 
nikach niepomiernie wpływających 
na kształtowanie się charakteru jed- 
nostki i zbiorowości. Dość będzie wy- 
mienić rodzinę, kościół, towarzystwo 
i t. p. — by mieć wyobrażenie, że to. 
co szkoła zamierza, może być zniwe- 
czone, jeżeli nie znajdzie zrozumienia 
wśród całego społeczeństwa. Przeci- 

wności są mniejsze lub większe, ale 
nie jest to jeszcze wystarczający po- 
wód do załamywania rąk. „Są to te 
same sprężyny — mówi. Decroly — 
które sprawiają na szerszym terenie 
(Liga Narodów), że narody widzą pe- 
wne kwestje ze stanowiska swoich in- 
teresów lub co gorsza — swoich pró- 
żności* A jednak nil desperandum 
powiada znów prof. Piaget. „W wal- 
ce prądów, niepewności o jutro spo- 

łeczności ludzkiej miejmy nadzieję, 
że ewolucja nowych, lepszych gene- 

racyj zwycięży”. 
Niesprawiedliwością byłoby po. 

minąć w tem miejscu polską myśl pe- 
dagogiczną i jej realne zasługi, Bo o 
ile cudzoziemcy mówią i piszą Баг- 
dzo wzniośle i pięknie, o tyle w prak- 
tyce są często w stadjum indywidu- 
alnych prób. Tymczasem nasza myśl 
znajduje realne kształty, zostaje ucie- 
leśniana w budujących się progra: 
mach szkolnych i tłem górujemy nad 
zagranicą. Nowa ustawa o szkolnict- 
„wie zarówno powszechnem, jak śre- 
dniem i wyższem, to śmiała myśl re- 
alizowania postulatów nietylko „т )- 
wėj Polski“ ale t „nowej ludzkości”. 

St. Lipko. 
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Nr. 98 (2839) ;- 

w Warszawie w wieku lat 78, 
Pogrzeb odbędzie się w Wilnie 

Rossa o godz. 9-ej rano, 

6 czem zawiadamiają krewnych i 

Zbiórka na bezrobotnych. 
W dniu 19 kwietnia, w pierwsza 
ię po Wielkiejnocy, na ulicach W 

na zabrzmią od samego rana trąbki 
trębaczy Wojewódzkiego Komitetu do 
Spraw  Bezrobocia, obwieszczając o 
wynuszeniu na miasto kwestarzy Ko- 
misji Loteryjnej na zbiórkę fantów 
na loterję na bezrobotnych. Wilno bę 
dzie podzielone na 31 rejonów: w każ 
dym rejonie do pracy stanie dwóch 
kwestarzy i harterze. Zebrane fanży 
zosianą odwiezione furmankami do 
składu przy ulicy Ostrobramskiej 5. 
gdzie też można w dniu kwesty skła- 
dać fanty zaofiarowane. 

Wojewódzki Komitet do Spraw 
s3ezrobocia zwraca się do firm han- 

   

    

i dlowych i przemysłowych, a także do 
,. szerszego społeczeństwa z gorącym 
ta 

  

„elem, by nie skąpiło ofiar na loter= 
ję. Kwestarze z wdzięcznością przyj- 
mą każdy zaofiarowany przedmiot. 

_Po domach jednak zbiórki nie będzie. 
* Na dźwięk trąbki. należy przedmioty 
, wynieść na podwórze lub na ulicę do 
„ kwestarzy. 

Program pobytu w Wilnie 
: "wycieczki Fidaku. 

+ Dzis 14 kwietnia o godz 11,40 wiecz. prix 
| ywa do Wflna pociągiem specjalnym z War 

szawy wycieczka Fidaku składająca się z 750 
©56Ъ. 

Wycieczka zabawi 15, 16 i 17 kwietnia i 
Ana zwiedzać miasto według nasśtępującege 
programu: 

/./_ Sobota 15 bm. — a 
"koło Dzwonnicy Katedralne, 
łedry, kościoła Świętej Ann: 
Bory Zamkowej. Zaułek Literacki, Uniwersy 

. Pałac Reprezen y Alumnat. O godz. 
wiecz. Rezurek< kościele Św. Kazimie- 

za. Gódz, 20 zbiórka przed Kuratorjum ni. 
alana 10. z y wnętrza kośc'ołx 

Św. Michała i Krypty Sapiehy. 

o Niedziela 16 bm. — Msza św. o godz. 
J iw Ostrej Bramie. Godz. 11,15 zbiórka pr 

K y Ostrobramskiej (od strony dworc. 
iedzanie kościoła Św. Teresy, Cenkwi Św. 

Ducha, Klasztoru Bazyłjanów, Celi Konrade 
1 byłego Ratusza, potem przez Ghelło do sta 
rej Synagogi. 5 

Program zwiedzania po południu będzie 
| podany dodatkowo. ‹ 

: Poniedziałek 17 bm. — Godz. 9.50.zbi6r- 
ka przed Katedrą. Jazda autobusami na cmen 
larz Rossa, Złożemie wieńców na grobacn' 

SE fesżychRoaonzówiiecie:Zóiedzeniehiościa: 
| ła Misjonarzy i kości 
| Tie Lochów na Bakszci* 

Godz. 16 

warzyskie w cukierni Czerwonego Sztrall4 
ul. Mickiewicza róg Tatarskiej. Zaproszeni 
nie b nikomm razsyłane, bilety w cenie 1 

Ё žna w kasie cukierni. 

Koszt wzięcia udziału w wycieczce wynos. 
1 zł. za jeden dzień. Qsoby opłacające zgóry 

„ Za lrzy dni zwiedzania płacą 2 zł. 50 gr. cd 
e osoby. Oprócz tego za wstęp na Górę Zam- 

Kową osobno 10 gr. Za zwiedzanie Kat ry 
30 gr. od osoby i za zwiedzanie Krypty Lwa 

4 Sapiehy 30 gr. Wszystkie opłaty dodatkowe 
399 na konserwację danych zabytków. 

Wilno powinno а6 godnie pierwszą 
ak liczną wycieczk zybywająca do nas 

w czternasłą rocznieę naszego wyzwolenia, 
zwracamy się więc do całegę w leńskiego spo 
łczeństwa z gorącą i serdeczną prośbą, by 
jak najwiecej свбЬ wzielo udział w podej- 

.„TMowWaniu naszych gości o przedewszystkiem 
| by się tłumnie stawiło o 10 rano ma Rossie 

2 lo udział we wspólnym podwieczorku 
Ha 

  

  

  

    

        

  

  

  

  

        

   
   

      

      

  

   

    

     

  

  

  

- poł wie   szorek — zebranie to- 

  

    

    

   

  

   

    

    
Wycieczka Żydów wileńskich 

do Kowna. 
Litewskie ministerstwo spraw wewnęłrz- 

mych zezwołiło na przyjazd do Kowna eks- 
kursji z Wilna, składającej się'z 25 osóh 
Podanie złożone było o pozwolenie na prze- 
kroczer ie granicy przez 28 osób, zezwołenie 
jednak otrzfmalo 25 osób: 

  

   

      

i Pobyt w Kownie potrwa 10 dni. 
/ __\\'хрппшіцп kskursję urządza two žyd. 

. „Tarbut“. Tert wyjazdu zaležny jest od 
3 zezwolenia 

  

aszych władz państwowych. 

/ Poprawa stanu sanitarnego 
,... w Wileńszczyźnie. 

Na terenie niektórych powiałów й- 
| awili otatnio przedstawiciele Wy 

, którzy prowadzi 
Równocześnie pr 

Н oraz zapoznali 

    
   

   

      

   

  

  

e nicenemi i zdrowotnemi naszej 
%udnośc. Zbadano miejscowości, któ 
re W swoim czasie były zagrożone epidemija 
tyfusu plamisiego. 

Obecnie mi owości te, dzięki ener 
nym staraniom władz sanitarnych nie 
ają żadn=mu powtórnemu bezpieczeństwu 
ludności. 

    

  

   
   

    

   

Sa terenie powiatów: święciar 
skiego, postawskiego, bracławskiego. dzi 
skiego, mołodeczeńskiego i wilejsk'ege 

warunki sanitarne są dobre. 
: w powiatach, gdzie grasowała przed parn 

neesiącami epidemja tyfusu plamistego i 
brzusznego obostrzono warunki i przepisy st 

  

    

   
   

     

  

     
    

  

nitarno — higjeniezne, które przyniosły zisi- 
wienny skutek, gdyż obecnie w powiatach 
tych poza drobnemi <horobami — poważalej- 

szych zachrowań mie zanotowano. Ostata a 
lustracja stwierdziła znaczną poprawę warut 
ków higjeniczno — sanitarnych w wojewódz 

twie. 
Powiat wileńsko — trocki w rachubę nie 

  

   ie on już oddawna > rac 
+ zdrowotnych warun. 

  

jest brany. £ s 

jonalnoj gospodarki 

ków sanitarnych. 

Eksport skór podeszwowych 
do Rosji sowieckie|. 

Podług otrzymanych przez nas informacyj 
eksport obuwia mołskiego do Rosji Sow. e 

"knej ulegnie zwłoce, Natomiast w pierwszym 

ją być «ksportowane skóry podesz 
zdu na dużą ilość garbarni w 
hszezyźnie, tutejszy emysł 

garbareki niewątpłówie odegra w nym 
eksporcie polskim rolę niepośl:dnią. Pierw 
sze transporty skór mają już przejść do Ros 
ji Sowieckiej jeszcze w ciągu bieżącego mie 
siąca. 

      
  

  

    

   
  

5. 
ANTONINA z URNIAŻÓW 

BUTRYMOWICZOWA 
po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu dnia 12 kwietnia 1933 r* 

dnia 15 kwietnia 1933 r. na cmentarzu 

znajomych pogrążeni w głębokim smutku 

ła Wizytek, zwiedza- 

      
          

    
   
    
    

   

     

    

  

córka, syn i rodzina. 

Z Polskiego Towarzystwa 
Krzewienia Wiedzy Handio- 
wej i Ekonomicznej w Wilnie 

W dniu 5 b, m. odbyły się pierwsze po- 
siedzenia nowowy ych Rady Nadzorczej 
i Zarządu Towarzystwa, które prowadzi In- 
stytut Nauk Handlowo-Fkonomicznych w 
Wilnie. 

Władze Towarzystwa ukonstyluowaly sių 
w sposób następujący: 

Na Prozesa Rady № 
Adama Piłsudskiego. 

a — posła dr. Stefana Bro- 

   
     

  adzerezej wybrano p. 

     

  

   

Na sekretarza — p. 5. Ławińskiego. 

INa prezesa Zarządu — wybrane p. M. 
Biernackiego. x 

Na wiceprezesa — p. inż. Wł, Barań- 
skiego. 

  iNa skarbnika — p. E. 

Na szkretarza — p. 

Pozatem omówiono plan prac bi 
mających na celu usprawnienie gospod: 
Instytutu, nawiązanie śŚciślejszego kontaktu 
z Radą Naukową, ustalenie formy prawnej 
Instytutu i t. d. 

W dalszym ciągu wyłoniono ped prze- 
i m p. dyr. Barańskiego Komisję 

Świaniewieza, dr. Br.- 
Vidawskiego, posła Kamń 

skiego i docenta Poezobut-Odlanickiego, hić 
rej powierzono opracowanie schematu ustro- 
ju prawnego lustytutu. 

iNastępne posiedzenie Rady Nadzorzej i 
Zarządu poświęcone będzie wysłuchaniu re- 
feratów sprawozdawczych dyr. Instytutu ornz 
kierowników poszczególnych wydziałów, 

Wystawa „Niezależnych. 
W dniu 9 b. m. odbyło się pod przewod- 

nictwem prezesa M. Kuleszy zebranie T-wa 
Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych, 
na którem uchwalono otworzyć III wystawe 
doroczną r. 1933 w dniu 14 maja w lokalu 
Twą „Lutnia”, uprzejmie udzielonym przez 
zarząd „Lmlni*. Termin nadsyłania zgłoszeń 

i prac mija w dniu 9-go maja*o godz. 20. 
Naskutek zabiegów Krakowskiego T-wa „Mn- 
tyw*, zebranie wyraziło zgodę na przyjęcie 
prac tego T-wa, 

Na wniosek art, (. Znamierowskiego, po- 
stanowiono część dochodu z wystawy przeka- 

na fundusz ratow: Bazyliki W - 
ciej, Został również wszechstronnie omó 
wiony projekt art. S. Jarockiogo 0 zorganizo 
waniu w Wilnie wystawy retrospektywnej 
dzieł sztuki. Uważając tę imprezę za wiele 
pożądaną ze względów kulturalnych i p 
pagandowych — polecono zarządowi r 
począć prace wstępne i zrealizować wysławę 
na jesień r b. 2 

Jutkiewicza. 

S. Wišniews     
     

ego, 

          

      

  

    

   

    

   

      

   

  

Następnie prezes Kulesza zaznajomił ze- 
branych z powstałą w Wilnie spółdzielnią 
artystyczną. Wiadomość tę przyjęto z na!e- 
żytem zafnteresowaniem, zalecając- swym 
członkom popieranie placówki 

Zebranie zamknięto po przyjęciu kilku 
nowych członków. 

OFIARY 
Starostwo Grodzkie Wileńskie składa 75 

zł, (siedemdziesiąt pięć złotych) zamias: žv 
czeń świątecznych na chleb dla uczni Pań- 
stwowej Szkoły *Rzemieślniczo-Przemysłowej 
przy ulicy Kopanica Nr. 5. 

  

  

Starosta powžato 
Tramecourt na Wo 

y wileńsko-trocki      

    

Jerzy 

nych zł. 10. 
Stanisław    zamiast 

wizyt świątecznych na Wojewódzki Komitet 
do Spraw Bezrobocia zł. 2. 

Klukowski życzeń i 

  

КО Ч КОВ WISE EFNOSEK_I 

Decyzja © Targach Północnych. 
Kwestja Trzecich Targów Północ 

nych dotychczas nie została zdecydo 
wana. W związku z tem dla powzięcia 
ostatecznej decyzji na dzień 25 b. m. 
zwołane zostało posiedzenie Komite- 
tu wykonawczego Tzrecich Targów. 
Za urządzeniem w roku bieżącym tar 

gów wypowiedziało się szereg instytu 
cyj i samorządy gospodarcze. Przypu 
szczać więc należy, że decyzja Komi 
tetu pójdzie po linji postulatów insty 
tucyj i ster gospodarczych naszego 
miasta. 

  

Eksport trzody chlewnej do Z.S.S.R. 
Jak już donosiliśmy, Polski Zwią 

zek Eksporterów Trzody  Chlewnej, 
nawiązał z Sowietami pertraktacje na 
dostawę większych transportów bitej 
trzody chlewnej i bekonów. 

W celu zawarcia umowy z Sowie- 
tami, bawiła w Moskwie z Wileńsz- 
czyzny specjalna delegacja eksporte- 
rów trzody chlewnej, która również 
nawiązała kontakt na dostawę niero- 
gacizny i bydła bitego. 

W związku z zawartemi umowami 
z Sowietami pierwszy transport trzo 
dy chlewnej został już wysłany przez 
eksporterów województw centralnych 
Ostatnio został wysłany również wa- 
gon bekonów z rzeźni eksportowej w 
Wołkowysku. Transport bekonów z 
województw kresowych wysłany ty- 
tułem próby do Z. S. R. R. został przy 
chylnie pr. ty przez komisję sowiec 
ką, która uznała, iż towar polski jest 
pierwszorządnej jakości, w związku 
z czem — zostaje on zupełnie aprobo 
wany przez oficjalne czynniki sowiec 

  

  

  

kie. Nadesłano więc żapotrzebowanie 
na dalsze transporty bekonów, słoni- 
ny, szmalcu i t. p. 

Wobec tego, że Sowiety żądają dal 
szych transportów trzody chlewnej, 
Zarząd Eksportowej Rzeźni w Woi- 
kowysku wszczął pertraktacje z ho- 
dowcami bydła na terenie wojewód;t 
wa: nowogródzkiego, poleskiego, bia 
łostockiego i wileńskiego, na dostawę 
trzody chlewnej. 

Do Wilna przybyli specjalni dele- 
gaci, którzy nawiązali z miejscowymi 
hodowcami i eksporterami pertrak- 
tacje w sprawie dostarczenia do rzeź- 
ni w Wołkowysku większych trans- 
portów bydła, które będzie wysyłane 
do Wołkowyska, gdzie następnie ule- 
gnie przeróbce, poczem eksportowane 
będzie do Z. S. R. R. 

W związku z rozpoczętym ekspr 
tem trzody chlewnej — wileńscy han 
dlarze i eksporterzy bydła oraz ho- 
dowcy otrzymali zamówienie na pr:e 
szło 1000 sztuk trzody chlewnej. 

Z tygodnia przedświątecznego. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy sprzedaz baranków wielkanocnych,   

Zmiany w rozkładzie autobusów. 
Dyrekeja „Tomaka“ z dniem 18 

b m. wprowadza leini rozkład jazdy. 
co pociągnie za sobą zmiany w kurs? 
waniu autobusów. Zmiany polegać Lt 
dą na tem, że linja trzecia zostanie 
przedłużona do Pośpieszki. Dotych- 
czasowa liczba kursujących na tej 
linji autobusów zwiększona zostanie o 
9 nowych. Autobusy kursować będą 
co 3 minuty. 

„Linja łącząca plac Orzeszkowej 7 
Jerozolimką. będzie miała zamiast 4 
kursów — 8. 

    

Dotychczasowa przerwa na linji 
6-ej między godz. 9 a 13 zostanie znie 
siona. 

Autobusy na linji 7-ej kursować 
będą bez przerwy przez caty dzień cv 
15 minut, 

Ujęcie włamywacza. 
Od dłuższego czasu polieja śledcza Wilna 

poszukiwała niebezpiecznego złodzieja i wła- 
mywacza Władysława Dreko, który dokonał 
na terenie miasta szeregu kradzieży mlesz- 
kaniowych. 

Dreko znany jest w poliejį pod przezwi- 
skiem „Nieuchvytuego“.  Udawslo się mu 
kilka razy zbiee z aresztu cenrałnego, 

Wczoraj policja śledcza miasta otrzymała 
informacje, że Dreko ukrywa się w miesz- 
kaniu swojej kachanki przy ul, Dolnej. 

  

W związku z tem, w nocy patrol policji 
śledczej otoczyi dom kochanki włamywacza 
Drekeo, dwóch zaś wywiadoweów z rewołwe- 
rami w rękach wkroczyło do mieszkania 

Nieuchwytny Dreko w mgnieniu cka na 
widck wkraczających wywiadowców zorjen- 
towsł się w sytuacji. Jednym susem wskoczył 
na parapet ckna, wybił butem szybę i wy- 
skoczył na ulicę... wpadająe w ręce przycza- 
jonych pod cknem poliejantów. Zatrzymano 
również jego kochankę. (<). 

  

PRĄDOŽERCA 

PHILIPS TWÓJ OSZCZĘDNY DUCH 

KUPUJĄC NIECO DROŻSZE ŻARÓWKI PHILIPSA 

ZAOSZCZĘDZICIE MNÓSTWO NA ZUŻYCIU PRĄDU. 

— 

ŽRE ZA DWUCH 

  

  

Wielkotygodniowe nastroje 
Pomimo nocnych przymrozków, czuć 

wiosnę w powietrzu, nawet chwilami chłod- 
ny podmuch wiatru, przynosi jej zapach, 

ńce IŚni cudownie, rozkosznie przygrze 
zapomnieć, że to dopiero połowa 

w naszym klimacie mogą jesz- 

  

  

   
  kwietnia i że 

  

Tempo życia nastro:ło się w rytm wiosny. 
porządków i przygotowań świątecznych. 
Wszędzie widać otwieranie j szorowanie zam 
kniętych na zimę okien, trzepanie mebli : 

dywanów, zawieszanie świeżo upranych Р- 
ranek į t. d. Gosposie zabrały się już gorąc; - 
kowo do pieczenia tortó mazurków, które 
chociaż w mniejszej ilości muszą jednak fi- 
gurować przy tradycyjnem święconem. Cho- 

iaż kryżys i brak gołówki coraz mocniej 
h w sklepach spożywczych jest 
ny, nie sposób wyzbyć się wro- 

dzonej Polakom a zwłaszcza wilnianom goś 
cimności, mie zaprosić w okresie ś 
nym p ciół i znajomych i nie ufetow 
ich pr: mi, więc choć płaszcz, kap 

  

      

      

       

    

      
   

   

    

odzownie potrzebne, wydaje 
ni grosz na a 
t+go inne sklepy 
ekspedjenci zew: 

ę jednak ostat 
ywc Skutkiem 

ecą pustkami, kupcy i 
z mudów, bezczynności 

i zdenerwo pomimo iż szyby wysław 
mienią się ami tęczy i reklamują nuj- 
nowsze wzory, modele 1 fasony. 

   

   

          

iPogoda w Wielkim Tygodniu dopisuje. 
to też na chodnikach rojno od spacero 
czów zwłaszcza że jest to również okres 
świąt żydowskich. Nis'małą atrakcję dla w.l 
nian, było wtorkowe półgodzinne zamknię 
cie elektryczności, kto żyw wyległ na u 
aby w piękną księżycową noc obser wow 
poruszające się na niebie samoloty 

dające jak ruchome gwiazdy. Zakończe 
premjery w Teatrze na Pohulance przy o$ 
wietleniu świec, dało też oryginalne i na- 
strojowe efe a trzeba przyznač. že po- 

mimo trudności połączonych z prowizory 
nem oświetleniem gmachu świecami, na w- 

downi, w szatni i w w*stibulu panował go- 
rządek wzorow Było to zarazem ostatn'e 
przestawienie przed Świętami, gdyż w pri- 
cowiłym żywocie aktora, tylko trzy lub czte- 
ry dni Wielkiego Tygodnia są dn'ami w;„po- 
czynku, 

  

   

    

    

  

  

            

     
      

Nie chcąc zawieszać przedstawień, 
któr: z naszych kin wystawiają obra 

jnej, lecz trzeba 'przypuszcz 
miały słabą frekwencję, bo któż 

będzie miał czas do nich chodzić, wobec na- 
wału pracy przedświątecznej i pięknej tra- 

    

   

  

   

    

dycji nawiedza Grobów we wszystkich 
wileńskich kościołach. Zet. 

—::()::— 

P. P. S. I Bund wystąpią 
wspólnie w dniu 1 mala. 
Onegdaj odbyła się wspólna konferencja 

Komisji Okr. Związków Za%pdowych i Zaw 
dowych Związków Żydowskich. Tematem na 
rad była sprawa organizacji pochodu 1-ma- 
jowego. Postanowiono zorganizować wspólną 

demonstrację uliczną jpod sztandarami P. P. 
S$. ; Bundu, Szczegóły jpochodu 1-majow-45 

opracuje specjalnie wyłoniona komisja. 

Trafiła pod pociąg. 
Wczoraj na łinji Wilno — Grodno na 

187 klm, znałezieno przy torach kolejowych 
60-letnią Maksymowiez, mieszkankę kolonii 
Hercdniki z gminy Czarna Wieś 

Maksymowiez, będąe umysłowo chorą wpa 
dła pod pociąg i została zabita 

O wypadku powiadomiono władze bezpie 
czeństwa 

Pamiętając o niezwykłem powodzeniu, z jakiem spotkała się drukowana w swoim czasie w naszym odcinku powieść 

p.t „GDY PACJENT PRZEMÓWI...* nagrodzonej na konkursie Scotland Yardu słynnej autorki amerykańskiej 

MIGNON G. EBERHART 
pozyskaliśmy, nie szczędząc kosztów i starań, drugą świetną jej powieść p. t. 

GDY MINIE ZAWIEJA... 
której pełna najwyższego napięcia i tajemniczości akcja rozgrywa się w odciętym od świata uroczym pałacyku myśliwskim. 

DRUK ROZPOCZYNAMY W NUMERZE ŚWIĄTECZNYM DNIA 15.IV b. m. 

SPORT. 
“ Sport walczy o dostęp do szkół. 

Silny wpływ sportu, na młode po- 
kolenie nie ulega obecnie żadnym wąt 
pliwościom. Liczne zastępy młodzieży 
wypełniają sale 4 : i boss 
ka, wytrwale dążąc do podniesienia 
swej sprawnośm fizycznej. Wysiłek 
ten sam przez się, zasługuje nawet na 
poparcie, lecz pewn« gloryfikacja, ©- 

taczająca sukcesy wybitnych sporto- 

wców, posiada tę ujemną cechą, iż 
sprawność fizycz zyna. w oczach 
zapalonej i bezki nej młodzież 
wyrastać na miarę jakiegoś pierwsze 
rzędnego czynniza Żyzewego, zacie- 
rając znaczenie i wartość innych dzie 
dzin o charakterze  mmysłowo-ideo- 
wym. 

Młodzież szkolna nie ma prawa na 
leżeć do klubów sportowych. Ten za- 
kaz Min. W. R. i O. P. jest spowo- 
dowany brakiem odpowiedniej opieki 

  

   

  

      

    
   

      

  

leży jednak stwierdzić, iż bardzo czę- 

sto jest on pomijany i uczniowie bio- 
rą udział w zawodach klubowych, 

występując pod pseudonimami. 
Sprawa ta domaga się słanowcze- 

go uregulowania. Albo zakaz Minister 
stwa winien być stanowczo przestrze 
gany, albo też należy stworzyć takie 
warunki w klubach sportowych, hy 
aałodzież szkolna mogła do nich u- 

  

  

częszczać, mie ryzykując zetknięcia 
się z nieodpowiedniemi eclmentam:, 
względnie bez obawy, iż spowoduje to 
obniżenie jej poziomu etyczno-umty - 
słowego. x 

Ostatnie doroczne walne zebrani« 
Związku Polskich Związków Spoc:o- 
wych poświęciło sporo czasu temu za- 
gadnieniu. 

Wiceprzewodniczący Rady Nau- 
kowej Wych. Fiz. generał dr. Roup- 
pert poruszył sprawę wadliwej leka! 
skiej opieki i wynikającej stąd szko- 
dy dla zdrowia młodzieży w klubach 
Następnie w sprawie zakazu Minister- 
stwa, gen. Rouppert powołał się na 
fatalną moralną atmosferę, panującą 
w klubach, wspomniał o kompletnym 
braku wychowawczych programów 
Graz 0 korupcji i demoralizacji, istnie 
jących w sporcie klubowym. Kończąc 
swe przemówienie gen. Rouppert 
zaznaczył, — że dopóki te stosunki 
nie ulegną zmianie, dopóty trudno l:ę 
dzie pozyskać młodzież. 3 

W wyniku dalszej dyskusji walne 
zebranie przyjęło niezmiernie donio- 
słą uchwałę o treści następującej: 

„Walne zebranie ZPZS. uważa za 
pożądane wciągnięcie miodzieży szk. 
do klubów sportowych, Zebranie u- 
chwała zwrócić się do władz szkoł- 
nych z propozycją zezwolenia mło- 

    

  

dzieży na nałeżenie do klubów spor- 
towych z tem, że związki sportowe u- 
zyskają od władz szkolnych odpowied 
nie wytyczne i w myśl ich — stworzą 
warunki takie, które dadzą gwaran- 
cję racjonalnego wychowania sporto- 
wego młodzieży w klubach ZPZS i 
poszczególne związki państwowe о- 
pracują program pedagogiczny w od- 
niesieniu dg młodzieży szkolnej w 
klubach*, 

° Tyle uchwała. Jest ona, co pra- 
wda, tak elastyczna, iż może zadowo- 
lić zarówno zwolenników jak i przeci 
wników należenia młodzieży szkolnej 
do klubów sportowych. Piszemy 
„przeciwników*, gdyż doprawdy za- 
sadniczo nikt nie sprzeciwiałby się u- 
dzia'owi młodzieży w klubach spor- 
towych, gdyby nie fatalne warunko. 
które tam panują. 

Jedno tylko można zaznaczyć: że 
najmniej złudzeń! Nie łudźmy się bo- 
wiem, iż zarządy klubów potrafią ra- 
ptownie i radykalnie zmienić psychi- 
kę swych członków. Zbyt długo psychi 
ka sportowców, puszczona samopas, 
błąkała się po bezdrożach ułudnej sia 
wy sportowej, by teraz odrazu miała 
ulec zmianie. Dopuszczenie młodzie- 
ży szkolnej do klubów mie podniesie 
w nich poziomu moralnego, natomiast 
raczej młodzież ulegnie panującym 

  

  

„ łam stosunkom i atmosferze. 
Niech najpierw zmienią się kluby, 

a potem dopiero sprawa należenia do 
niech młodzieży szkolnej stanie się ak- 
tualną. w. p. j. 

  

ZAWODY STRZELECKIE HUFCÓW. SZKÓŁ 
ŚREDNICH 

W] dniu 12 kwietnia 1933 roku staraniem 
Komendy P. W. Wilno — Miasto I zostań” 
zorganizowane zawody strzeleckie z bro 
długiej wojskowej i małokalibrowej dla zes 
połów hufców szkół średnich ogółno — kształ 
cących. 

Zespół gimm. im. J. Lelewela do zawodów 
z broni m.-kał, nie stawił się. 

1 miejsce z br. m.-kal. zajął zespół gin: 
A. Miekiewicza w składzie: Pietkiewicz W 
ław, Jagoda Wiktor, Świetlikowski Paweł, Ro 

uba Ryszard i Stacewicz Władysław osiąg: 
668 pkt. na 750 możliwych. 

2 miejsce zajął zespół gim. im. Z. Auga- 
sta osiągając 652 pkt. na 750 możliwych. 

3 miejsce zajął zespół gim. J. Słowackiego 
osiągając 641 pkt, na 750 możliwych. 

1 miejsce z broni wojskowej zajął zespół 
gim. im. A, Mickiewicza w składzie: Jagoda 
Wiktor, Rouba Ryszard i Pietkiewicz Wac- 
ław osiągając 223 pkt. na 270 możli . 

2 miejsce zajął zespół gim. im. J. Słow: 
kiego osiągając 220 pkt. na 270 możliwych. 

3 m'ejsce zajął zespół gim, im. J. Leie- 
wela osiągając 209 pkt, na 270 możliwych. 

W strzelaniu indywidualnerx z broni woj 
skowej: 

1 miejsce zdobył Jagoda Wiktor osiągając 
79 pkt. na 90. możliwych. 

2 miejsce zdobył Kryczyński Walenty osią 
gając 79 pkt, na 90 możliwych. 

3 miejsce zdobył Dowygielewicz — Banse- 
wicz Stanisław osiągając 78 pkt. na 90 moż 
wych. 
"W, strzelaniu indywidualnem z broni ina- 

łokalibrowej: 

1 miejsce zdobył Borowski Stanisław osią 
gając 140 pkt. na 150 mo. ych. 

2 miejsce zdobył Pietkiewicz Wacław osią 
gając 138 pkt. na 150 możliwych. 

3 miejscz zdobył Jagoda Wiktor osiąga- 
jąc 138 pkt. na 150 możliwych. 

       

   

  

   
   

  

    
   

   

  

L Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Wilnie, 

Biblictieka T-wa w ciągu pierwszych 3-cł. 
mócsięcy (styczeń, luty marzec) r. b. otrzy- 
mała od 19 osób i 33 instytucyj oraz redak 

cyj czasopism — 709 dzieł w.-829 tomach. 
Najobfitsze i najcenniejsze dary w książkach 

pp.: Walerjan Charkiewicz — 170 tt. 
mierz Poniatowski — 168 tt., Marja Je- 

leńska — 70 tt. Marja Michniewiczówna -- 
cy Żyliński — 44 tt, Marjan Mo- 

„„ Zygmunt Zawadzki, Micha! 
8 С Zajączkowski, Okta 

wjusz Rackiewicz i inn. Pozatem z instytu- 
cyj majcenniejsze dary nadesłały: Zarząd 
Funduszy Kultury Narodowej — 150 tt. dzieł, 
wydanych z za u F, K. N.; Państw. Inei 
Nauk. Gospod. Wiejsk, w Puławach — 20 Н 
wydawnictw własnych; T-wo Naukowe Lwow 
skie, z którem Т-мо Р. N. pozostaje w sło- 
sunkach wymiennych od początków swego 
istnienia w r. 1907 — 11 tt. 

  

   

    

    

    

   
      

  

  

   

Dział rękopisów wzbogacony został w 
ciągu tego czasu przez 4 ofiarodawców, a 
mianowicie: Rodzi Cierpińskich za po- 
šrednictwem p. Kazimiery z Buńkowskich 
Zygmuntowej Cierpińskiej z Wilna złożyła 
zbiór przeszło 300 listów z lat 1854—58, р 
Stansława Sidorowicza (ur. 1798 zm. 1858 
znakomitego palestrania wileńskiego i wy- 
bitnego dzi p. Zygmunt Szukiewicz- 
który już „niej złożył w zbiorach T-wa 
formularz służbowy Ludwika rbutta - 
obecnie nadesłał rękopis wiersza Syrokomi: 

   

  

  

    

  

   
  

do arcyb, Wa a Žyliūskiego; p. Kazi- 
mierz Poniatow. (autograf T. T. Ježa' 
oraz NN 2 dokumenty pergaminowe -— treści 
majątkowej — z I poł. XV. w. 

Muzeum T. P. N. w pierwszym kwartał” 
r. b, wzbogacone zostało darami, złożonem: 
przez siedem następujących osób: Kazimier: 
Cierpińską, Annę i Heljodorę Puzynówny 
Ninę Korczyńską, Marję Michniewiczówn= 

NN i Annę Paprocką. Tą drogą przyszło 14 
przedmiotów, pośród których szczegółną Wwa 

gę posiadają, darowane przez p. Cienpińską 
a pochodzące ро rodzinie  Sidorowiczów: 
popiersie g/psowe natur. wielkości, wspom 
nianego St wa Sidorowicza oraz dwa 
albumy z 276 fotografjami panujących, dy- 
plomatów i polityków europejskich z drn 
giej połowy XIX w. zebranemi przez syn: 
poprzedniego Konstantego Sidorowicza, kon 
sula w Darmsztadzi> i Madrycie. Obok tego 
otrzymano 2 ordery тоз; 4 medale, I asyg- 

natę ros., kieliszek szklany z pocz. XIX w 

rogatywkę wyszywaną ipaciorkami z powsta- 

mia styczninwego i dwie fotografje (w tem 

portret A. H. Kirkora z dedykacją odręczną:. 

Przy sposobrgści prostujemy mylnie po 
dany w sprawozdaniu poprzedniem dr. » 
Melanji Czarko iejj a mianowici?: a 
rek męski, półkryty z pierw. poł. XIX w 
firmy „Pateck-Geneve*, 

Wkzystkim ofiarodawcom, którzy o zasi- 

łaniu zbiorów T. (P. N. pamiętać raczy. 
a składa najserdeczniejsze p>- 

  

    
    

  

    

  

   
         

    

Przy okazji zaznaczamy, że Muzeum T-wa 

dostępne jest dla zwiedzających w niedzieł* 

od g. 12 do 2 za opł, 50 gr. od osoby, wy 

i + zbiorowe oraz żołnierze płacą 20 gr 
Członkowie T. P. N. korzystają z wolnego 

wstępu. W, dni powszednie wycieczki zbio- 

rowe mągą zwiedzać Muzeum na tychże wa 

runkach za uprzedni*m zgłoszeniem się do 

Biura T-wa przy ul. Lelewela 8 — osobiśc' 

łub telefonicznie (tel. 14-79) w godz. 9—-1. 

RADJO 
WILNO. 

PIĄTEK, dnia 14 kwietnia 1933 r, 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas 

12,10: Muzyka z pły.t 13,20: Kom. metcos. 

14,40: Program dzienny. 14,45: Muzyka re 

gijna (płyty): 16,25: Kom L. O. A 15,8. 

Odczyt. 15,50: Arcydzieła wokalnej muzy 

religijnej (płyty). 16,40: „Mała skrzynoczka 

17,00: Retransmisja stacji zagranicznej. 17,5. 

Program na sobotę, 18,00: Końcert. 18,46 

Ze spraw litewskich. 18,55: Ręzmait. 19,00: 

„Średniowieczny żal za grzechy” — odczy! 

19,15: Rozmait, 19,20: „Przegląd „prasy Toli 

kraj. i zagr.* 19,30: „Obrzędy wielkopiątko- 

we* — f 19,45: Pras. cz. radj. 20,00: Kot 

cert religijny. 21,50: Wiad. sport. 22,00: Słu- 

chowisko „Parsifal“, 23,30: Kom, meteor. 

WARSZAWA. 

PIĄTEK, dnia 14 kwietnia 1933 r. 

16,45: „Przegląd wydawnictw perjodycz- 

nych*, 17,00: Koncert Reprez, Orkiestry Po- 

licji Państwowej. 21,40: Koncert. religijny w 

wyk. Chóru Kościoła św. Krzyża pod dyr. J. 

Maklakiewicza. 

NOWINKI RADJOWE. 
KONCERT WIELKOPIĄTKOWY 

W Wielki Piątek o godz 21,40 radjostacja 
warszawska nadaje koncert religijny w wyko 

naniu chóru mieszanego kościoła św. Krzyża 

w Warszawie pod dyrzkcją Jana Maklakiew.- 

cza z udziałem Ignacego Dygasa, Heleny Aza 

rewiczówny oraz Jana Pasierba (fisharmon 

ja). Program zawiera wielkopostne pieśni re 

ligijne Stanisława Niewiadomskieo, Moniu- 

szki oraz szereg dawnych pieśni polskich z 

16 wisku w opracowaniu Jana Makłakiew - 

cza. 

  

    

    

   

  

  

     
   

  

WŚRÓD PISM. 

— Ukazał się pierwszy numer dwutygo” 
nika naukowo — literackiego p. t. „Rubikon 

pod redakcją p. Macieja Wieliczki. — „Ru 

bikon* wydawany w formacie magazynów 

wprowadza do świata wydawniczego nowość 
techniczną, a mianowicie: podzielony jest na 
działy i numerowany podwójnie, t. ]. па @ 
rze i dole stronicy. Bruszurowany przyten. 
jest w ten sposób, że każdy dział można w 
całości wydzielić, co umożliwia sformowanie 
z dorocznego zbioru kiłkunasto — tomowe; 
bibljoteki zbi nej według działów 

Pismo za a 18 następujących działów: 

; Wfadomości ze świata wie 
ady literacko — artystyczne; Szki 
zne; Magazyn beletrystyki; Pamięt 

miki; Pernasowa IKuźna; Przegłąd Ezoter 

y; Refleksje; Rozmaitości i uwagi; Wykład 

mia porównawcza 7 języków; Powieść; Porad 

mia prawnicza; Lekarz domowy; Lamus hu 

moru; Ponopticum; Doroczny skorowidz wi: 

domości ważniejszych; Rozrywki, informac, 
i t p. przyczem na każdy dział ekłada 

po kilka artykułów. 
Pierwszy numer obejmuje 160 stronie, prz: 

czem druk wykonany został na dobrym ksi 
kowym papierze, pomimo, iż wydawnictwo 

mależy do rzędu tanich, bo wynosi w prenie 

meracie 3 zł, miesięcznie. ч 
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KRONIKA 
AT ius MWalerjona 

Paisk jutro: Ava tszego 

14 3 Wschód sionca — g.4 m. *4 
Kwiecień | > pad Sao 

—— 
spestrieženis Zakładu Mstesrotogii LUB, 

w Wiinis z dnia 13iV — 1833 roku. 

Lumienie srednie umibosss trach: 60 
Tenperstura šreon a TMC 

* aejwyższa į 13° С. 
5 najniżaza — 1° С 

Opad: — 
Wiatr: połodziowy 

1 ева- ос a: spedek 
Uwagi: rano pogodnie, 

  

potem pochmurno 

  

—Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 14 kwietnia według P. I. M. — 
Najpierw stopniowy wzrost zachmurzenia. — 
miejscami deszcze, Potem zmiennie. Tempera 
tura bez większych zmian, Umiarkowane wia 

try, najpierw południowe i południowo — 
zachodnie, potem zachodnie, 

  

: OSOBISTA 

— Bawi na Wileńszczyźnie wojewoda 
ptmorski p. Stefan Kirtiklis, który spędzi tu 
święta Wielkanocy. 

— Starosta Grodzki p. Wacław Kowalski 
wyjechał w dniu 14 bm. na kilkudniowy ur 
Зор wypoczynkowy, 

MIEJSKA. 

— Kompłlikacje z pożyczką angiel 
ską. Onegdaj wieczorem w magistra - 
cie odbyło się nadzwyczajne posiedze 
nie Komisji do likwidacji pożyczki an 
gielskiej z udziałem delegata minister 
stwa skarbu. Na posiedzeniu tem, o 
mawiane były komplikacje, wynikie 
w związku ze staraniami wierzycicii 
zagranicznych o dołączeniu nowych 
obligacyj do ogólnego długu miasta 
Przedstawiciele samorządu, żądaniorm 
tym sprzeciwili się, wychodząc z za- 
łożenia, że są one bezpodstawne. 

Dla uzgodnienia stanowiska władz 
państwowych z magistratem odbędzie 
się prawdopodobnie jeszcze jedna kon 
ferencja z udziałem przedstawicieli 
Ministerstwa skarbu. 

— Trakt Batorego otrzyma oświetlenie 
ułiezne. Naskutek licznych memorjałów skła 
danych przz mieszkańców Traktu Batorego, 
magistrat zdecydował przedłużyć oświetlenie 
do końca Traktatu. 

  

— Z prądu stałego na zmienny. W roku 
bieżącym elektrownia miejska przystępuje do 
realizacji oddawna już opracowanego płanu 
przeprowadzenia całego miasta z prądu. sta- 
łego na zmienny, dążąc w ten sposób do za- 
pewnienia odbiorcom regularnego i sprawne 
go odbierania prądu elektrycznego oraz do 
ogólńego wzmożenia oświetlenia ulicznego. 

Dla przeprowadzenia tych robót, dzielnice 
które dotychczas korzystają z prądu stałego, 

podzielone zostały na trzy części, każda z 
nich zaopatrzona zostanie w specjalną stację 

transformatorów. Pierwsza z tych stacyj: zo- 
stała już wybudowana przy ul. Portowej 
Sierakowskiego. Obsłuży: ona ulice: Miekie- 
wieza od 3 Maja do mostu Zwierzynieckiego, 
Styczniową, Portową, J. Jasińskiego, Ofiar 
na i Tartaki. 

Druga stacja transformatorów stanie przy 
uł Bobrujskiej-i przyczyni się do likwidacji 
prądu stałego na ubicach: Subocz, Rosa, Karls 
badzkiej,- Piwnej, Bobrujskiej, Majowej, Bet 
lejemskiej: i Kolonji Montwiłłowskiej. 

Trzecia stacja transformatorów wybudo- 
wana zostanie w okolicach Góry Zamkowej i 
obsłuży ulice: Kościuszki, Bonifarteską, Av 
senalską, św. Anny i Królewską. 

Wzmiankowane wyżej roboty mają być 
rozpoczęte w początkach maja i zakończone 
w sierpniu r. b. 

  

  

  

GOSPODARCZA 
— Eksport wileńskiej papierówki do Nie 
z Wi związku z zewoleniem rządu niemie 

Ё na wwóż dó Niemiec 200000 tónn pol 
s ej papierowki, dowiadujemy się, że rów- 
nież 4 z Wileńszczyzny odejdą do Niemiec 
większe tfansporty tego towaru, 

L * ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
3 WR Zw. Inwalidów u p. starosty. 
Widniu 11 bm. p. Starosta Grodzki W. 

Kowalski przyjął "deelgację Okr. Koła Zw. 
Inwalidów Wojennych R, iP. w osobach inż. 
P. Ostrowskiego i M. Borysewicza. Delegacja 
wręczyła p. Staroście Kowalskiemu rezolucji, 
uchwaloną na walnem zebraniu, zawierają :ą 
podziękowanie za dotychczasowe przychyln* 
stanowisko i opiekę, udzielaną ofiarom woj 
ny..óraz przedstawiła postulaty Związku. 

   

   

JANINA FALEWICZ. 

   

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z T-wa Popierania Przemysła Ludowe- 

ge. Zarząd Towarzystwa Popierania Przemy- 
słu Ludowego zawiadamia, że Walne Zgroma 
dzenie Członków Towarzystwa odbędzie się 
w piątek, dnia 28 kwielnia rb. o godz. 6 po 
południu w lokalu sładu Etnologii przy 
ul. Zamkowej 11. ząd prosi wszystkica 
członków Towarzystwa o przybycie. 

    

      

    

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Żydowski Komitet do bojkoto 

warów niemieckich. W: ub. środę z 
wy dr. Wygodzkiego utworzył się w W; 
[Komitet przedstawicieli spesłeczeństw. 
dowskiego, który ma za zadanie w zwiazk 
z antyżńdowską akcją hitlerowską plano: 
przeprowadzenie bojkotu towarów niemiec 
kich na naszym terenie, 

   
   

   

    

п 
      

RÓŻNE. 
— Przeniesienie 5 Urzędu Skarbowego. -- 

Izba Skarbowa w Wiilnie podaje do wiadomo 
ści, ż» od dnia 18 kwietnia br. 5 Urząd! Skar 
bowy m. Wiilna, kasa tegoż Urzędu i dział 
rachuby mieścić się będą przy ulicy Wielka 
Pohulanka Nr. 18. 

— Zniesienie epłat na rzecz bezroborot- 
nych, W) Dyrekcji Wileńskiego Prywatnego 
Banku Handlowego S. A., Mickiewicza 8, 
dniem 1 kwietnia rb. zniesiony został doty 
czas pobierany podatek na rzecz bezrobot- 
nych od wynajmu kasetek. 

ewalpliwie wpłynie to dodatnio na zam 
resowanie się kasetkami opancerzonemi — 

(sales) w podziemnym stalowym skarbcu Bai 
ku, gdyż minimalna tenuta dzierżawna oraz 
nieskrępowane codzienne dysponowanie ka- 
setką przy zachowaniu absolutnej tajemnicy 
ze strony Banku, zachęci klijentelę do korzy 
stania z bezpiecznego przechowywania swego 
mienia. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr „Lutnia*. Dziś przedstawi:nie za 

wieszone Widowiska w teatrze „Lutnia* roz- 
poczną się w niedzielę najbliższą. 

REPERTUAR ŚWIĄTECZNY, 

Kasa teatru „Lutnia* rozpoczęła sprzedaż 
biletów na przedstawienia świąteczi W nie- 
dzielę wieczorem grana będzie ciesząca się 
wielkiem powodzeniem rewja świąteczna. „Po 
ciąg wiosenny, Ceny zniżone. W poniedziałek 
teatr czynny będ e dwukrotnie: po południu 
„Lady Chic*, wieczorem „Fijoł 
tre". W obu operetkach wystąpi 
waczka Janina Kulczycka. Ceny zniż 

We wtorek ujrzymy piękną operetkę Le 
hara „Carewicz* z J. Kulezycką w roli głów. 
nej. Ceny zniżone. W środę przedstawie 
z cyklu propagandowych: tawioną zo: 
nie PD Falla „Róże z Flor dy* z udzia- 
łem J. Kulezyckiej. Ceny propagandowe. 

Przestrogi żony 
czyli tragedja nieposłusz- 

nego męża. 
—- Uważaj Czesławie, jedziesz do Sodo- 

my i Gomory, do Babilonu rozpusty. Nie daj 
się skusić żadnej lafiryndzie, bo potem, jak 
Bóg w niebie, spiorę ci gębę pogrzebaczem 
tak, że do nego dnia popamiętasz. A uwa 
żaj też na kieszenie, bo: tam na każdym rogu 
złodziej — co może je oczyś: A nie daj Bo- 
że, żebyś poszedł do knajpy — bez portek 
wyjdziesz i w komisarj posiedzisz, jeż 
nie w więzieniu. Pamiętaj Czesiu, że do Wii- 

jedziesz! Nie posłuchasz, będzie nieszczę- 
ście — pouczała pani Wojnicka swego mai- 
żonka, udającego się na targ'do Wiilna z pro 
duktami spożywczemi. 
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— №е taki ja dureń, nie dam śię, uspa 
kajał małżonkę pan Czesław Wojnicki i z 
rodzimych Solecznik pojechał do Wilna. 

W, mieście sprzedał pomyślnie. wszystkie 
produkta, otrzymując 42 złote 58 groszy, su- 
mę, jak na dzisiejsze ciężkie czasy wcale soli 
dną. Pan Wojnieki włożył troskliwie złotówe 

i do porlmonetki, wsunął je najgłębiej do 
eni i już zamierzał wracać do domu, kie 

      

   

      

    

dy nagle zaczął go męczyć robak. 

— Zalać — pomyślał pan W, — 

— Być w mieście i nie wstąpić na piwo. 
Hańba! 

   Pan W. postanowił p, do knajpy. Aby 
uspokoić sumienie i zadość uczynić radom 
żony włożył 40 złotych do woreczka i zawiesił 
'go na szyi, głęboko ipod koszulą, Resztę t. į. 
dwa złote i 58 groszy przeznaczył na bibę. 

Wkrótce p, Wł. siedział przy stołiku i „słu 
żbowym* w knajpie na ulicy Bazyljański 
Kiedy sobie tak popijał „czystą*, przysia 
do niego nieznajomy. Zagadał, dolał. Pan W. 

zamówił jeszcze kieliszek, potem jeszcze jed 
nego. Wreszcie nowi ;przyjaciele postanowili 
pójść do innej knajpy . 

Płacić! — krzyknął gan W 
kieszeni, spojrzał do portmonetk 

  

     

   
  

  

sięgnął do 
i wrzasnął 

       

Wspomnienia z podróży po A fryce Północnej 

Księga Sunna daje najrozmaitsze 
rady życiowe. Nie ma duchowieństwa 
wszyscy wierzący są sobie równi, ka- 
żdy jest dla siebie kapłanem i może 
sam. nawiązać kontakt z Bogiem. 
Wybrany cadyk sądzi sprawy cywil- 
ne i religijne, gdy jest bardzo wybit- 
ny i mądry staje się muffim — decy- 
duje ważne sprawy religijne i praw- 
ne. Marabuci, szeiki mają różne za- 
dania. Są też herezje i doktryny mi- 
styczne. Medytacje — ekstazy, zwa- 
ne tarikas doprowadziły do wielu 
wielu sekt. Sekta, która najwięcej 
zrobiła hałasu — to Aissaunna w VI 
słuleciu, która wprowadziła rozwy- 
drzone i wyuzdane tańce, jadanie mię. 
są surowego, skorpionów i połykanie 
kawałków szkła! Założycielami roz- 
maitych sekt są uczeni pisarze, Mara - 
buci, nawet wielcy prostacy, oświece- 
ni, a nawet warjaci, są nieraz czczeni 
przez lud jak święci. Wyznawcy Isła 
mu pomimo wielkiej i głębokiej wia- 
ry wierzą w siły nadnaturalne, w do 
kre i złe duchy, w sługi dobre Alla- 
ha miłościwego, i w członków Iblisa. 
Wierzą w złe oko — „el ain*, w czar- 
noksiężników i rozmaite moce nad- 
przyrodzone. Berberzy po wsiach, a 
kobiety specjalnie w miastach, są bar 

dzo przesądni. 
Izraelici zachowali swe wierzenia 

bez zmian. 
IMurzyni wyznawcy Islamu nie za 

pominają swego fetyszyzmu ale łą- 
czą swoje wierzenia z inemi, mają 
pełno zabobonów i wiarę w czary. 

Chrześcijanizm wnieśli tu Euro- 
pejczycy w formie katolicyzmu, a 
bardzo mało (protestantyzmu. Budo- 
wali i budują kościoły, świątynie, na- 
weł katedry. Biali Ojcowie i Siostry 
budują katedry, zakony, szkoły, schro 
niska dla dzieci, szkoły zawodowe. 

SZTUKA. 

Sztuka prahistoryczna Berberów 
zostawiła swe ślady w rzeźbie rytej 
w kamieniu, sceny myśliwskie lub pa 
sterskie, chociaż bardzo naiwnie ry- 
sowane, ludzie i zwierzęta są pełne 
życia, dolmeny (kamienie grobowe) ; 
grobowce, artystyczne. 

Ze sztuki starożytnej spotykamy 
z epoki fenickiej „Dugga* i w „Kho- 
rub“ gdzie obok kolumn doryckich są 
kornisze egipsko-fenieckie. Badania i 
wykopaliska w Kartaginie dały cieka- 
wy rezultat: i dowód sztuki bardzo ro- 
zwiniętej i mocno indywidualistycznej 

My PHA panowania Rzymu następuje 

— Okradi, trzymajcie, złodziej! — Skradi 
mi 40 złotych! 

Przybiegł policjant i nie zważając na pro 
od. 

    

testy przygodnego znojomego pana W. 
prowadził obu do. komis. a. „Przy o 
żonym © kradzież nie znaleziono jed 
40 złotych. 

— Może pan schował je gdzieindziej — 
zwrócił panu W. uwagę policjant. 

— Nis»! Ten złodziej skradł mi. Co tera” 
powiem żonie! 

Dla całkowitego wyjaśnienia sytuacji zre 
widowano go i znaleziono na szyi w worecz 
ku 40 złotych. 

— Wysoki sądzie na śmierć zapomniałem 
że schowałem je, — Pamiętałem tylka o prze 
strogach żony — mówił jpan. W. stojąc pr 

sądam pod zarzutem fałszywego oskarże 
Wyrok — 8 miesięcy więzienia. 
— А mówiłam! — rzekła żona spogląda 

jąc na miego bazyliszkowym wzrokiem. 
A mówiłam nie chodź do knajpy. Wiod. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
Z POWODU BOJKOTU TOWARÓW NIEMiE 
CKICH USTAŁ SZMUGIEL SACHARYNĄ I 

KAMYCZKAMI OD ZAPALNICZEK. 
Wszczęta przez Żydów akcja bojkotu to- 

warów niemi ich, jako reakcja na prześla- 
dówania Żydów w Niemezech — przynosi do 
tyehezis pozy ne wyniki. Dowiadujemy się 
ze źródeł policyjnych, że naskutek bojkoiu 
towarów niemieckieh, ustał pra/ie całkowi- 
cie szmugieł sacharyną i kamyczkami od ża- 
palniezek oraz innemi towarami niemieckie 
mi, sprowadzenemi do Wileńszyczny z Nie 

miec drogą nielegalną — via Litwa, 
wcbec braku za 

szezyzny, nie wyku 
pili zamówionych towarów niemieckich, któ 
re leżą w melinach przemyiniczych. (e). 

ZŁODZIEJKA ŻEBRACZKĄ, 
Wezoraj aresztowana została niejaka Mac 

cjana Kapustowa, która w przebraniu żebra- 
czki c/wiedze/a zamożniejsze mieszkania w 
Śródmieściu i okradała je. 

Zatrzymano ją na gorącym uczynku kra 
dzieży w mitszkaniu niejakiego Dajnielewi- 
cza przy uliey Wileńskiej. Kapustową оза- 
<izon6 w areszcie. Ustalono, że pochodzi ona 
z Wołynia do Wiilna zaś przybyła na „goś- 
«inne wystepy“, po opuszczeniu więzienia w 
Równem, gdzie sdbyła karę za kradzieże. (ej. 

    

    a. 

  

    

    

   

  

   

  

    

    

OBLAWY NA RZEZIMIESZKOW, 

Wiadze administracy jne zarządziły za pa- 
średnietwem crganów Policji Państwowej w 
Gkresie przedświątecznym kilkakrotne obt: 
wy neene na terenie miasta Wilna, Obławy 
te miały na celu zapewnienie ludności 

większego bezpieczeństwa przed kradzieżami, 
które praktykują męty wileńskie, korzystające 
z ruchu świątecznego, nicobeeności domowni 
ków it. W wyniku obław ujęto kilkunasta 
rzezimieszków, ukrywających się przed _o- 
kiem władz bezpieczeństwa i znaleziono seho 
wki ze skradzienemi rzeczami. 

Strajk włoski w fabryce 
sztucznego jedwabiu. 

'DOMASZÓW] MAZOWIIECKI. (Pat.) Ponie 
waż dyrekcja tomaszowskiej fabryki sztucz- 
nego jedwabiu nie cofnęła ogłoszenia o !2- 
procentowej zmiżce zarobków oraz o proc*n- 
towych dodatkach za dni świąteczne, w da u 
dzisiejszym robotniey tej fabryki przystąpili 
do strajku włoskiego. W fabryce znajduje 
się pierwsza i druga zmiana robotników. 
Trzeciej zmiany, która przybyła do fabryki 
celem rozpoczęcia pracy, już nie wpuszczono 
na teren. Na tereni ezakładów znajduje się 

obecnie około 2200 robotników. Władze bez- 
pieczeństwa czuwają, aby spokój nie został 
zakłócony. 

Kronika telegraficzna. 
— Zmarł nagle we Lwowie na udar serca 

dyrektor okręgowej dyrekcji kotei państwo 
wych wa Lwowie inż, Stefan Wiktor. 

— Przywódca Heimwehry austracji ksią- 

żę Starwemberg wyjechał do Rzymu. 
— Projektowane jest wyposażenie w in- 

stalacje radjowc pociągów, kursujących mię 
dzy Warszawą i Zakopanem, Krakowem i 
Lwowem oraz Włarszawą i Wilne. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat). — DEWIZY: Londyn 

30,37 — 30,89 — 30,23. Nowy York kabel 
8,90 — 8,92 8,88. Paryż 35,10 — 35,19 - - 
35,01. Szwajcarja 172,32 — 172,75 — 171,89. 
Berlin w obrotach nieof. 311,50. 

AKCJE: Bank Polski 74,50, 
DOLAR w obr. pryw: 8,88 1/4, 
RUBEL: 4,72 i pół. 

    

    

  

  

, GIEŁDA ZBOŻOWO — TOWAROWA 
I LNNARSKA W WILNIE 

z dn 13. 4. 1933 r. 

GENY i aka pszenna 0000 A. 
Luks, — 59,39 i pół, mąka żytnia do 55 proc. 
32 į pół, mąka żytnia do 65 proc. — 27 i pół, 
mąka ż sitkowa — 28, mąka żytnia ra- 
zowa — 22. Tendencja na mąkę mocna, 

Notowania Inu bez zmian (jak 10 kwiet- 
nia). — Obroty małe. 

    
   

    

całkowity wpływ stylu grecko- rzym- 
skiego. Spotykamy przepiękne kolu- 
mny, arkady, zawsze logiczne, wspa- 
miałe, zawsze z tego bije wielkość i 
majestat, jednakże trzeba zaznaczyć, 
pewien wpływ klimatu, okoliczności 
lokalnych, wpływ prowincji sąsied- 
nich jak Syrja i półwysep Iberyjski 

Są do dziś dnia ogrodzenia, obwa- 
rowania miast, jak Duga, Timgat. 
Djermilla, Septis, Magna, pysznie po- 
łożone, dobrze zachowane pomniki, 
świątynie, mauzolea, forum, rynki, 
tjerny, łuki triumfalne, teatry, cyrki 
amfiteatry etc. Po wsiach mosty, aX- 

weduki, cysterny, fontanny. 
Rzeźbiarstwo zostawiło piękne po 

mniki, które można podziwiać w mu- 
zeach Algeru i Konstantyny. Ciekawe 
mozaiki, nietyłko z życia mitologicz- 
nego, dają też obrazy życia współcze- 
snego. 

Po zmierzchu Rzymu Afryka Pół- 
nocna staje się pożądanym terenem 
dla wschodzącego Chrześcijaństwa. 
Prześladowanie z jakiem się spotyka, 
wywołuje tylko wielki entuzjazm, 
wspomnienie niedawnych męczeństw 
wiernych — budzi większą żarłiwość. 
W Tunisie móże najgć orliwiej i naj: 
szybciej przeżyło się chrześcijaństwo, 
lecz podpadło potem pod wpływy Bi- 
zancjum. 

Arabowie — ci rycerze entuzja”- 
mu swej wiary zajmując Afrykę Pół- 
nocną urządzali życie na swoją mo- 
dłę. Podporządkowywali tutejsze zdo 
bycze w sztuce i budowach, wymaga- 

        

   

  

  

  

ЗЕВЕН 

  

DO N-RU ŚWIĄTECZNEGO | 
ADMINISTRACJA „KURJERA WILEŃSKIEGO” (UL BISKUPA 4, TAL 
PRZYJMUJE OGŁOSZENIA codziennie od g. 9-3 

POD TWOJĄ OBRONĘ 

  

to chluba polskiej kinematografji dźiękowej! 
Władysław Walter, Marja Bogde, 

to nazwiska, które mówią same za siebie. 
Adam Brodzisz, 

Dźwięk. kino REWJA 
Sała Miejska 

ul. Ostrobramska 5 

BALKON 

85 groszy 
na wszystkię seanee 

  

  

Dz po raz ostatni 

Św. Franciszek z Assyžu | 
Potężny film, obrazujący Żywot i Dzieje Świętego. 

W roli świętego: Alberto Pasguali. 

Początek o godz. 3—5—7—Q.ej 

Bogusław Samborski, Teapszo i Lindorfėwna 

Režyser: Hrabia Automaro. 

ь "Nr. 98 (2839) 

99) 4 

W KINIE 

Dźwięk. 
kino 

Sala Miejska 
ul Ostrobramska 5 

PARTER 

od 49 gr. 
na wszystkie seanse” 

  

  

DZIŚ! Film nad 
Gigantyczne, 

arcydzieło króla reży PAN 

HELIOS 
> Dziesięciorga 
geni 

(ZAGŁADA 

monumentalne 

twórcy film.. Króla Królów , 
Przykazań”, 

СесНа В. de Milie'a 

szponach dzikich zwierząt. 

filmy! 

serów, 

!0000 statystów! RZYMU) 

W cieniu Krzyża 
12 0G0 robotników! 

100 lwów i lwicl Rzym zinący w płomieniachii występkachi udzie w 
Bilety honor. i bezpł. bezwzgl. nie ważne. Ceny bilet, w obydwu kinsch jednakowe” 

5 milj dalarów koszt produkc'*f 

  

Od 16-go b. m. 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

zyczno-śpiewny wytw 

Miłość, humor, śpiew 

bohater to filmu 

„Pieśniarz Gór* 

Rewełac. świą- 
teczny program! Wielki film mo- 

órni M. G. M. WŁÓCZĘGA (7 pieśnią na ustach) 

   

   
   

WKRÓTCE. 

REWJA 
REWJA 

| 
] 
| 

  

LAWRENCE TIBBETT- 
genjal. śpiewak, tyran barst., Metropol. Opery House w New-|Jorku i najpiękn. blond, Roland Young woli gł. 

NAD PROGRAM: Przepiękny dodatek Foxa „DAR POMORZA”. Początek o godz. Ż-ej 

  

Dźwięk. Kino-Teatr | DZIŚ! 

Światowid 
Mickiewicza 9 

Jednocześnie   znakomitej pow. opisującej krwa- 
wa epokę Władców Rzymu p. t. 

Początki chrześcijaństwa 

w dwóch kinschj 

BEN-HU 
Największe arcydzieło dźwięk. oparte na tle 

Monumentalne epokowe mister- 

jum reż. znakom Freda NA 
Prześledowan'a Chizečcijon i 

ADRIA. 
Żydów. ` Wielka 36 

W roli głównej RAMON NOVARRO. Dla młodzieży dozwolone. 

  

WINA GRONOWE 
  

MUSKAT RUMUŃSKI, MARSALA, MADERA, 
WĘGIERSKIE — butelka 3/4 litra — zł 3.50 
oraz wielki wybór win odleżałych własnego 
importu, po cenach konkurencyjnych — poleca 

D.-H. ST. BANEL i S-ka 
Wilno, ul. Mickiewicza 23, tel. 8-49" 

RYPTAWNEZTEH 
  

  

    
   PROSZEK 

„KOGUTEK“ 
КЕСОН 

*' BÓL GŁOWY. 
OSTRZEŻENIE. Przy kupnie akcea- 
towąć i wyraźnie żądać tylko orygi 
nalnych proszków z  „Kogutkiem“, 
Gąseckiego, znanych od łat trzydzia- 
słu i wystrzegać się naśladownictw 
uporczywie polecanych w podobnem 

do naszego opakowaniu. 
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ZAKŁADY GRAFICZNE 

ZNICZ 
DAWR. PRZY UL. Ś-TO JAŃSKIEJ 1 

  

ZOSTAŁY PRZENIESIONE 

NA UL. BISKUPIĄ 4 TEL. 340 
(LOKAL BYŁEGO LOMBARDU) 

  

puder i róż, 

szczotki, 

: OPŁATKI, 
  ++ 

WYPRZEDAŻ LIKWIDACYJNA 

PŁYT GRAMOFONOWYCH j 
za a. 

Wyjątkowa okazja przed świętami! 

GRAMOFONOW 

„START“ 
Wilno, Krėlewska 1 

$ 
| POLECA 

W. Pohuianka 14. 
  

  

PRZYPOMNIENIE 
że FARBIARNI, PRALNI e 
6 CHEMICZNEJ I GREMPLARNI -Е 

it „EXPRESS“ + -: 
\Шеп‹в 31 (róg Szklanej) 

EZON WIOSENNY 
SIĘ ROZPOCZĄŁ! CENY ZNIŻONE! 

Proszę się przekonaćł 

Prasowsnie ubrań i gremplowanie materja- 
łów na poczekaniu.   

niom swej wiary, swych obyczajów, 
swych ideałów, dowodem tego mina- 
rety i fortece. Półrycerze, półzakon- 
nicy i wojna święta — to ich godło. 

Sztuka arabska w Afryce jest cał- 
kiem specjalna gdyż spożytkowywali 
materjały starożytne, które znaleźli 
na miejscu, ale potrafili nadać im 
własną koncepcję. Oni nie odsuwali 
obcych, zewnętrznych wpływów, na- 
wet przyjmowali wpływy od zwyc 
żonych — nawet z Zachodu, z Sycy- 
ljii z Hiszpanji, z Konstantynopola. 
Dlatego to sztuka arabska w Afryce 
jest tak dziwna i tak ciekawa. Dużo 
przepięknych minaretów ma wybitny 
wpływ bizantyjski. 

MUZYKA I TAŃCE. 

W kawiarniach arabskich śpiew:- 
ja unisono, rytm bardzo silnie akcen- 
towany, melodja prosta. W Tunisie i 
Algierze muzyka wykazuje silny 
wpływ egipski, 

Tańce arabskie w nocnych kawiar 
niach są wyuzdane, a sławny taniec 
brzucha arabski, tańczony w Algerji 
jest szczytem realizmu i ordynarności 

Realizm i wyuzdanie dochodzi do ze- 
niłu. Publiczność przyglądająca się 
tym produkcjom ma wygląd też tro- 
chę „nieprzytomny. 

Śpiewy Nomadów z Sahary są 
bardzo ciekawe i świątobliwe. Czczą 
wodę u źródła, piękność kobiety, ra- 
sę i dumę swych koni, pogardę dla 
tublców osiadłych, dobrodziejstwa 0- 
sób enotliwych i pobożnych. 

   

  

  

  

  

Perfumy i wody kwiatowe flakona- 
mi i na wagę najn. zapachów, kremy, 

Przedmioty gospodarcze, zaprawy, 
sukna do froterki 

Środki do czyszczenia i srebrzenia 
metali, pasta i płyn do obuwia. 

szafran, wanilja, karada- 
mon, rozmaite olejki i esencja do li- 

kierów i pieczywa. 

FARBA I LAKIER DO (JAJ. 
Przybory i nożyki do golenia 

Skład Apteczny i Perfumerja 

J. SZAMBEDAŁ 
Egzystuje od r. 1901 

(wis-a-wis Teatru Wielkiego) 

Wybór największy. Obsługa punktalna i sumien. 

TUCZONE 
oraz wszystkie inne 
towary świąteczne 

MĄKA 
extra na Baby 

poleca 

D.-H. BASEL i $-ka 
Wilno, Mickiewicza 23, 

telefon 8.49 
UWAGA! Każdy wpła- 
cający do kasy zł 50.— 
otrzymuje gratis butelkę 

wina gronowego. 

WANNY 
oraz łaźnie mąskie 

i damskie dziś i jutro 
po tanich cenach 

ul. Niemiecka 6 

    
  

Akuszerka 

Matja LAlErOWA 
przyjiuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5 

WEZ. P"Nn 69 

LOKAL 
DO WYNAJĘCIA 

4 pokoje i kuchnia nada- 
je wię na sklep. | 

Zarzecze Nr. 7 — 19. |   
Koran, to najpiękniejsza proza a- 

rabska, tak dla Berberów, jak i dla 
wszystkich muzułmanów. Młodzież 
uczy się jej na pamięć. Właściwie Ko- 
ran jest podstawą wszystkich nauk. 

ze wykształcenie arabskie, to 
gramatyka, rozmowa z  Prorokiem, 
teologja, prawo, historja, geografja, 
matematyka, medycyna, astronomja, 
astrologja. Języków żadnych obeych 
się nie uczą, tylko po arabsku. Głów- 
nie religji i prawa. Rząd francuski 
zorganizował dla muzułmanów szko- 
ły powszecne francusko - arabskie, 
gdzie wraz z językiem francuskim 

      

wykładane są przedmioty bardzo utv' 

litarne. Umiwersytet w Algierze przyj 
muje wszystkich bez różnicy i już 
wśród krajoweów mamy dyplomowa 
nych Arabów-z tytułami doktorów. 

Język Berberów istnieje teraz tyl- 
ko w mowie, arabski zaś razem z Isla- 
mem wszedł w życie wszystkich. He- 

   

  

   

- brajski: język znany tylko przez Ży- 
dów. Dużo Berberów i Żydów, po za 
językiem macierzystym, mówi po a- 
rabsku i francusku. Język francuski 
rozpowszechnia się bardzo szybko, 
dzięki propagandzie szkolnej. Oczy- 
wiście ciemnym Arabom z gramatyką 
irudno i mój miły Arab zwany „Ta- 
ha* który 21 lat spełniał rolę poko 
jówki w hotelu „Continen tal", wno- 
<ił mi ranną kawę do pokoju z cza- 
rującym uśmiechem. błyskając swemi 
bajecznemi zębami i mówił: Bonjour 
niadame, comment as tu dormi? 

Kiedyś wyszłam na spacer i 7: 

Poszukuję 
posady ekspedjentki 
lub kasjerki, 

dobre referencje. 
Zgłoszenia do Adminietr 

„K. W." dla W. P. 

Mieszkanie 
3-pokojowe z kuchnią 

DO WYNAJĘCIA 
Dowiedzieć się: 

uł Słowiańska 2-a 

  

poszukuje robotę 
oraz szyje po domach 
Nieświeska 21, m. 3 

Nauczycielka 
z Warsząwy poszukuje pe 
sady do dzieci w wieku od 
3—12 z nauczaniem. Ofer- 
ty do Administracji „Kur- 
jera Wileńskiego" pod nau 

czycielka. 

posiadam 

    

  

coś zapomniałam. chwilę wróciłam, 
Znalazłam „Taha sprzątającego mój 
pokój, właśnie słało „moje łóżko, poš- 
piesznie schował mój europejski ja- 
siek do szafy, żeby go nie pieścił swe- 
mi arcyczarnemi rękami. Mój faworyt 
„Taha był już żonaty i miał dwoje 
dzieci, był bardzo biedny bo miał tyl- 
ko jedną żonę, ale zawsze, wraz z ca- 
łą rodziną, trzymał ją zamkniętą by 
jej nikt nie widział. Mniej więcej 7-le- 
tnie dziewczynki się zamyka, by poz- 
wolić wyjść z domu jak już im minie 
40 lat. Wtedy Arabka lub Murzynka 
jest naprawdę starą. Nierzadko wtedy 
zdegradowaną żonę zaprzęga się ra- 
zem z osłem do pługa, nie widziałam 
już tego w naturze, ale na ilustra- 
cjach i pocztówkach bardzo częsty ©- 
brazek. 

Wpływy francuskie robią swoje i 
zdarzyło mi się w europejskiej ka- 
wiarni w Algierze oglądać Arabki wy 
zwolone, po europejsku ubrane, wy- 
kształecone, z papierosem w- buzi, ale 
ten bardzo ładny obrazek budzi wprost 
przerażenie u. Arabów. Jeden z moich 
znajomych, młody Arab, który wyż- 
sze nauki pobierał w Paryżu, a w Al- 
gierze chodzi w swoim narodowym 
stroju i turbanie, ma swój harem zam 
knięty i mówił mi: że 0 ile kobieta 
wyjdzie z haremu na świat wolny. 
wszystko runie. Nous sommes finis 
Madame. 
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