
  

   
         

      

      

    

     

   
          

         

     

    

     

      

Należytość pocztowa opłacona. ryczałtem. 

Rok II. Nr. 103 (255) Wilno, Piątek, 8 та)а{ 1925 г. Cena .15 groszy. 
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: NIEZALEŽNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 
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przyjmują: Księgsrnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
рга W. Borkowskiego. Mickiewicza 5. Prenimeratę | ogłoszenia 
przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. grosz 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera WI- 20, pabr stronie 10. Komunikaty (o en ano = 

Cena prenumeraty: mienięczaie zł. 3. Z»ęranicą zł. o. Prenumeratę Redakcja I Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99 

lefiskiego“ mlešci się przy Blurze Reklamowym S. Grabowskie- wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 
róg Garbarskiej, tl. 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, Niemiócka 4, go, Micklewicza róg Garbarskiej 1. Tel, 82. Czynne 6d 9—6 w. 5-0 larmowi Е Е 
telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 2“, telef. 605, Biuro ogłotzeń „Poś- Redaktor przyjmuje od 3—4 popoł, SE PNA tale Toodnie о 
rėdnik“, Wileūska 22 J wezystkle biura reklamowe w kraju 1 zagr. | Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. : 
  

WILNO POGRĄŽONE W ŽALOBIE DZISIAJ ODPRO- 
WADZA NA MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU 
NIEWINNE OFIARY PONUREJ TRAGEDJI W GIMNA- 

ZJUM im. J. LELEWELA 

is. P. < 

- Nauczyciel Gimnazjum Państwowego im. J. Lelewela ||] Nauczyciel Gimnazjum Państwowego im. J. Lelewela 
zmarł śmiercią tragiczną w dn. 7 maja 1925 r. w wieku lat 51. ‚ zmarł śmiercią tragiczną w dn. 7 maja 1925 r. w wieku lat 31. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Jakóba w dniu 8-g0 Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Jakóba dziś, w dniu 
b. m. o godz. 8.80 rano. Złożenie zwłok na cmentarzu Rosa tegoż dnia 8 maja o godz. 8 m. 30 rano. Sed: ; 7 
o godz. B-ej po półudniu, o czem powiadamia krewnyeh, przyjaciół, zna- ogrzeb na cmentarz Rosa tegoż dnia o godz. 5-ej po południu, 
jomych, kolegów i uczniów o czem powiadamiają у 

RODZINĄ ZMARLEGO. | Władze Szkolne I Koledzy zmarłego: 

ъ „ ° a ® 

Tadeusz Вотай5К! | Aleksander Zagorski В Aleksander Zagorski 
maturzysta Gimnazjum Państwowego mazturzysta Gimnazjum Państwowego przyboczny siódmej drużyny harcerskiej matu: 

im. J. Lelewela im. J. Lelewela rzysta Gimn. im. J. Lelewels 

zmarł śmiercią tragiczną w dniu 6-go maja 1925 r. zginął śmiercią tragiczną w dniu 6-go maja 1925 r. 

w wieku lat 18, w wieku lat 20. zginął śmiercią tragiczną w dniu 6-go maja 1925 r. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Jakóba Nabożeństwo żałobne odbędzie się w klasztorze św. Ducha przeżywszy lat ZO. 
w dn. 8 b. m. o godz. 10-ej rano. Pogrzeb na cmentarz po- (ul. Ostrobramska) dn. 8 b. m. o godz. 11%/2 rano, poczem Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 8 maja 1925 r, o godz 

Bernardyński tegoż dnia e godz. 5 popoł. odprowadzenie zwłok na cmentarz prąwosławny, 11V/a reno w Klasztorze św. Ducha, poczem nastąpi wyprowa- 

o czem powiadamiają o czem powiadamiają dzienie zwłok na cmentarz prawosławny. 

Władze szkolne i personel nauczycielski. Władze szkolne i personel nauczycielski. Zastęp „Bobrów” 7:ej drużyny harcerskiej. 

i Us E 

Wobec pogrzebu ofiar strasznej katastrofy w gimnazjum Lelewela 

w dniu dzisiejszym od godziny 4 ppł. wiele firm polskich, na znak @ 

powszechnej żałoby będzie zamkniętych. 

DYREKCJA I PERSONEL NAUCZYCIELSKI gimnazjum im. J. Lelewela, wzywają ucz- 

niów gimnazjum aby w Piątek dn. 8 b. m. stawiłi się w kościele św. Jakóba na godz. 8', na 

nabożeństwo żałobne za dusze zmarłych profesora š. p. Jankowskiego i maturzysty Ś. p. 

Tadeusza Domańskiego, oraz o przybycie wespół z członkami orkiestry gimnazjalnej tegoż 

dnia do kościoła na godz. 5 popoł. Po nabożeństwie szkoła uda się do soboru św. Ducha 

w celu oddania ostatniej posługi zmarłemu maturzyście ś. p. Aleksandrowi Zagórskiemu. 

Redakcja „(Kurjera Wileńskiego* wyraża swe głębokie współczucie wszystkim Rodzinom do- 

tkniętym nieszczęściem i łączy się z nimi w ogólnym smutku! 
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Troska 0 przyszłość młodziej. 
l znów wydarzył się wstrząsający 

wypadek samosądu obywatela nad 

pewnemi metodami w dziedzinie go- 
spodarki państwowej. 

Tym razem mury gimnazjalne 

stały się widownią krwawego pora- 

chunku między uczniami a nauczy- 

cielami, w wyniku którego straciło 

życie 4 uczniów oraz 1 nauczyciel. 

Wypadek miał miejsce podczas 
egzaminu maturalnego. 

I tu rozpoczyna się podłoże tra- 
gedji, która trwogą ogarnia całe spo- 

łeczeństwo. й 
Stala się rzecz nieslychana w dzie- 

jach szkolnictwa: polała się krew w 
murach przybytku naukil 3 

Co skłoniło młodocianych samo: , 
bójców a zarazem zabójców do tak 

rozpaczliwego kroku? 

Bezsprzecznie dominującą rolę ode" 

grało tu zdziczenie powojenne społe- 

czeństwa. 
Młodzież wychowana w epoce 

Niewiadomskich i Muraszków, wyda- 

ła z pośród siebie mniej odporne a 
bardziej zdeprawowane elementy, któ: 

re zasilały stale szeregi bojówek po- 

litycznych, zabawiały się w ekscesy | 
antysemickie oraz tajne związki an-- 

typaństwowe. | 
Koroną tych wszystkich smutnych 

wybryków młodzieńczych jest wypa-. 
dek onegdajszy. 

Czy jadnak nie wchodzą tu także 
w grę inne motywy, rzucające pew- 

ne światło na metody naszych władz 
szkolnych, stosowane na każdym kro- 
ku i pogłębiające przepaść między 

wychowankiem a wychowawcą? 

Zdaje się że takl 
Stosunek profesorów do młodzie- 

ży był wyznaczany w gabinetach ku- | 
ratorjum wileńskiego, gdzie p. Świ- 
derski, naczelnik wydziału szkół šre- 
dnich oraz p. Riess wizytator tychże, 

nie starali się wcale nadać wychowa: 
niu mlodziežy łożyska. obopólnej 
przyjaźni, lecz przeciwnie, byll zwo- 

lennikami stosowania „silnej ręki” i 

“ stwarzali mur chiński między mło- 
dzieżą a nauczycielstwem. 

Urojona nienawiść do wychowaw- 

ców, system egzaminów maturalnych, 

ten miecz Damoklesowy, wiszący 

nad każdym uczniem klasy ósmej 

oraz zwyrodnienie i obciążenie dzie- 

dziczne — to są główne przyczyny 

onegdajszej zbrodni. 
Lecz władze szkolne, odpowie- 

i 
{ 

  dzialne przed społeczeństwem za wy- 

chowanie kwiatu Narodu nie czyniły 

nic, by wniknąć w psychozę młodzie- 

ży powojennej i tchnąć w nią ducha 
miłości bliźniego oraz wzajemnego 

zrozumienia. 

Szły natomiast instrukcje, by ująć 

w surowe karby umysły młodzieńcze, 

by nauczyciel widział w uczniu ob= 

jekt nauczania, a uczeń w nauczy” 

cielu wyłącznie „belfra“. 

Komuż więc powierzamy wycho: 

wanie naszych dzieci, naszej przy* 

szłości i chluby? 

Ludziom, nienadającym się do 

piastowania tak zaszczytnych stano" ; 

wisk, ludziom którzy jadem niena- 

wiści napełniają młode dusze. 

Z drugiej zaś strony nie można 

znaleźć dość słów oburzenia na spo: 

"sób reagowania młodzieży. 
Piętnując zbrodniczy akt samosą- 

du szaleńców, domagamy się rów- 

nież energicznego śledztwa i grun- 

townej sanacji haniebnych stosunków, 

panujących w nąszem szkolnictwie, 

byśmy pewni byli, ze dzieci nasze 

nietylko są bezpieczne pod względem |j 

flzycznym, ale też i moralnym. 

Za szkolnictwo średnie w Wilnie 

odpowiedzialni są pp. Swiderski i Riess. 

Oni też w pierwszej linji muszą 

ustąpić z zajmowanych stanowisk. 

Domaga się tego społeczeństwo 

które nie może I nie chce rzucić swych 

dzieci na pastwę nieprzyjaciół mło- 

dzieży. 
Niechaj te trumny tragicznie zmar- 

łych młodzieńców, staną się potę- 

žnem żądaniem reform i sanacji sto- 

sunków w naszem szkolnictwie. 

Niech wreszcie otworzą się oczy 

tym, w. których ręku spoczywa przy 

szłość Narodu i Państwa. 

Wzywamy jednocześnie obywateli 
wileńskich do spokoju i rozwagi, ufni 

ze śledztwo wdrożone przez najwyższe 

władze doprowadzi do tak upragnio 

nej normalizacji naszego życia szkol- 

nego. 

Powtarzano wczoraj że p. min. Grabski 

tak się wzruszył wypadkiem w gimnazjum 

Leiewela że leci aeroplanem do Wilna. 

Nie przyjechał nawet koleją przysyłając 

tylko podwładnego urzędnika. 
Czyżby uważał całe to zdarzenie z4 nie- 

dostatecznie ważne by osobiście przyjechać 

zbadać je na miejscu i wreszcie wysłuchać 

skarg I zdania ludzi tutejszych, darmo od 

lat kilku domagających się w Warszawie 

rewizji stosunków szkolnych na nieszczę- 

snych „Kresach“. 

Nie raczyl!.. 
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Wypadek w gimn. Lelewela na komisji 
oświatowej Sejmu. 

WARSZAWA. 7.V. (Pat.) Na dzisiejszem posiedzeniu Sejmowej komi- 

sji oświatowej przewodniczący poseł Sołtyk zapytał p. Ministra Wyznań i 

Oświecenia Publicznego w sprawie ostatniego wypadku w Wilnie, p. Mini: 

ster obiecał udzielić informacji na następnem posiedzeniu Komisji. Następ 

nie komisja postanowiła, że termin zgłaszania poprawek do trzeciego czy- 

tania projektu ustawy o pragmatyce nauczycielskiej upływa z dniem 19-go 

b. m, Następne posiedzenie odbędzie się 12 b. m. 

RRODTANE TE ZRZEC WOZACZP BO RODY OWCZO TZN DOE AEOSUUS. BOZE RK REEOREEAÓ) 

SALA KLUBU HANDLOWO-PRZEMYSŁOWEGO 
Mickiewicza Nr. 33-a. 

We wtorek 12 maja br. odbędzie się jedyny recital światowej sławy pianisty 

Mikołaja 
W programie 

Początek o godz. 9-ej wiecz. — Bilety zawczasu do nabycia w Księgarni „Lector” 

Mickiewicza 4, a w dzień koncertu przy wejśclu. 

  

ORŁOWA 
Chopin i inni 

4—1 

'Na tle tragedji gimnazjalnej. 
Jak się dowiadujemy z powodu 

w egzaminach maturalnych w gimnaz) 

czącym Komisji Egzaminacyjnej znie 
ctwie b. austryjackiego biurokrate p. 

Do dymisji p. Kuratorzel 

Jakoby Kuratorjum wpadło na nowy pomysł wyznaczenia przewodni- 

Czas wielki pozbawić nasze Kuratorjum na czele z p.p. Gąsiorowskim 

i Świderskim naczelnej opieki nad młodzieżą, niech Ministerstwo wejrzy 

w tutejszą gospodarkę z panami Pożerskimi, Jakubowskimi, Wójcickiemi 

i zapasowymi Motylewskimi. Gdy się rozejrzyć w tej działalności Kurator- 

jum Wileńskiego to trzeba przeprowadzić generalne oczyszczenie „góry”. 

zaszłych wypadków nastąpi 
jum Lelewele do 18 maja. 

przerwa 

nawidzonego w miejscowym  szkolni- 
wizytatora Riessa. 

| 
! 
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Jak to   
Szczegóły. wczorajszej 

ustalone z opowiadań naocznych 

' świadków, zebrane z opinji wielu lu- 

dzi związanych ściśle ze szkolnictwem, 

ustalają przebieg zdarzenia i rzucają 

pewne światło na okropny fakt, któ 

rego widownią stało się Gimnazjum 

Lelewela 

Gdy się zaczęły egzaminy abitur- 

jenckie (na ten dzień przypzdała 

algebra) w sali aktowej znajdowało 

się 43 abiturjentów i p. p. wizytator 

szkół Feodorowicz, delegat Kurator- 

jum B. Czapkiewicz, prof. J. Jan: 

kowski, ogólnie lubiany przez ucz 

niów i dyrektor gimnazjum  Biegań- 

ski. 
Około jedenastej St. Łaawrynowicz, 

podał p. Biegańskiemu papier bez 

rozwiązanego zadania. 

Ławrynowicz spędził noc ubiegłą 

na pijatyce w Warszawiance w gro- 

nie znajomych cywilnych i wojsko- 

wych, wśród których znajdował się i 

Obrąpalski, poczem o 5ej rano po- 

jechali autem na spacer, obaj przy” 

szli na egzamin zdenerwowani i w 

stanie beznadziejności, a że obaj by- 

li już 2-gi rok w klasie, więc nie 

zdanie matury było dla nich kata- 

strofą. Obrąpalski pożyczył we wto- 

rek wieczór rewolweru od kolegi 

Oskierki. Obaj mieli też granaty przy 
sobie. 

Gdy dyr. Biegański przemówił do 

Ławrynowicza, ten zerwał sią i strze” 

lit doń -2 razy, raniąc go w rękę i w 

nogę. Trzecim strzałem położył tru 

pem kolegę Fleksandra Zagorskiego 

i wśród szamotań się z kolegami, 

którzy rzucili się by go rozbrolė, 

wyrwał z zanadrza granat. : 
W straszliwym popłochu uciekali 

już lub padali na ziemię obecni; 

dwaj chłopcy. Bończa:Osmołowski i 

Symonowicz, z godną pochwały od: 
wagą i przytomnością, chwycili Ła- 

wrynowicza za ręce. Lecz ten wyr- 

wał już lont z granatu. Cudem ja* 

kimś ocaleli Osmołowski (ogłuszony ; 

i osmalony) i Symonowicz (podra 
pany). Natomiast rozszarpany literal- 

nie w szmaty padł Ławrynowicz, o* 

bok niego na miejscu zabity Damań- 

ski, i brocząc we krwi, z wydartemi į 

wnętrznościami, padł prof. Jankow 

ski, który się też jeden z pierwszych 

rzucił ku szalańcowi. 
Sala napełniła się duszącym dy* 

mem, trzask sypiących się szyb, jęki 

i krzyki poranionych się. rozległy, 

pozostali rzucili się do drzwi w obłą: 

kenym przerażeniu, tam stał nieprzy* 

  

Dalsze szczegóły tragedji w gimnazjum Leleweia. 

katastrofy, | szczęśliwi młodzieńcy z piętra, mdle- 

i krewnych i przyjaciół podaje do wia: 

było? i 

jąc na posadzce korytarzy, wołając 
pomocy. 

Ku nim, z dołu, śpieszyli obecni 
w gimnazjum dr. ordynujący Zahor: 
ski i absolwent med. Ksok. Ci udzie- 
lili pierwszej pomocy. Poczem przy: 
był lekarz P. K, U. pułk. dr. Zającz- | 
kowski, następnie wszwany personel j 
szpitala św. Jakóba z dr. Michniewi- | 
czem i Zawadzkim na czele. Osta: | 
m przybyła Karetka Pogoto- ; 
wia. 

  
8 

i 
Natychmiast też przybyły władze | 

z p. Komisarzem Rządu Wimborem, ; 
zastęp. del. Malinowskim, prokurato: j 
rem Holownią, kur. Gąsiorowski, | 
insp. Swiderski i t. d. 

Rannych abiturjentów: Witolda 
Dubińskiego, Edwarda Borysowskie- 
go, Stabrowskiego Wacława, Wojtkie- 
wicza Wincentego, Glińskiego i bar- 
dzo ciężko poranionego odłamkami 
granatu Jerzego Toczyłowskiego, od- 
wieziono do szpitala na FAntokol. 

Prof. Jankowski po opatrunku 
zmarł w nocy ze środy na czwartek, 
Toczyłowski, acz bardzo osłabiony 
trzyma się dzielnie i jest nadzieja 
utrzymania go przy życiu. 

Wybuch i strzały w gimnazjum 
usłyszano dość daleko wkoło,i powstała 
panika,ludzie powtarzając o zamachu 
bołszewickim, o bombach, wyolbrzy- 
miając zdarzenie, rozbiegli się po 
mieście, siejąc wieści najstraszliwsze. | 
Nieszczęsne matki, mdlejące, rozpła* | 
kane, z krzykiem i pytaniem o dzie:, 
ci, biegły do gimnazjum pytając kto | 
żyje, a kto zabity? 

Widok w gimnazjum był po nad 
wszelki opis przerażający. Krwią zla- 
na sala, schody, trupy rozszarpane 
w korytarzu, profasorowie bladzi jak 
martwi, pokrwawieni, tłum cisnący | 
się, rozpłakany u drzwi; ogólne przy- 
gnębienie nad wielką miarę, Do wie- 
czora tłum stał opodal okropnego 
gmachu, spoglądając w wybite okna 
i żałując młodych, co tak marnie 
zginęli. 

Komenda Wojskowego - Szpitala 
Okręgowego celem -zorjentowania 

  

domości iż de Szpitala Okręgowego 
Wojskowego na FAntokclu na oddz. 
chirurgiczny zostali przewiezieni ze 
szpitala św. Jakóba dnia 6 bm.: Dy: 
rektor Gimnazjum Im. Lelewela — p. 
Edward Biegański i maturzyści: 

Borysowski Edward, Dubiński Wi 
told, Toczyłowski Jerzy.   tomny Obrąpalski i wołając: „zglnie” 

cie wszyscy, nikt nia wyjdzie”, zaczął 

strzelać do kolegów, raniąc kilku. | 

Wreszcie gdy jednarnu z nich przy: 

łożył rewolwer do szyi i ten krzyknął: , 

„Janusz, co ty robisz?” zwrócił Бгой 

do siebia i wpakował kulę w głowę. 

Gdy go nieśli czterej koledzy, 

szukał mdlejącą ręką czegoś w kie 

szeni.. zajrzano i stwierdzono, że 

usiłował, konając, wyrwać lont z gra: 
natu, który miał przy sobie. 

W parę godzin skonał w szpitalu 

św. Jakóba, nie odzyskawszy przy: 
tomności. 

* Złani krwią własną i kolegów, 
ogłuszeni wybuchem, zbiegali nia- 

Stan zdrowia zadawalniający. 
Odwiedzanie chorych codziennie 

od godz. 4:ej do 6 ej po pał. 

Dynamit w szkole. 

We czwartek w suterenie gmachu 
Gimnazjum, w składzie „gdzie mieści- 
ły się instrumenty orkiestry szkolnej, 
znaleziono paczkę z dynamitem, oraz 
pocisk z rodzaju tych które są rzu- 
cane z aeroplanów. 

Do paczki z dynamitem był przy- 
czepiony lont, przy wybuchu, wedle 
opinji zawezwanego rzeczoznawcy 
mógłby wylecisć cały gmach Gim- 
nazjura Lelewela w powietrze... 

Wiadomości ostatnie. 

Obrąpalski zostawił list pożegnal- 
ny do jedaego z kolegów i do ro» 
dziców zawiadamiający O samobėj- 
stwie i prosząc o opiekę nad młodą 
panną. X. 

  

Diary Iagianego wypadki. 
Prof. Jan Jankowski. 

Ur. 1893 r. w Krubowiczach, w 
Brzeskim powiecie, gub. Mińskiej, 
Ukończył 8 kl. gimnazjum w Łucku 
w 1912 r. uniwersytet w P otrogro- 
dzie w 1917, wykładał później do 
1920 w szkole Handlowej w Huma- 
niu. Przyjechał do Wilna w 1921 i o- 
bjął wykład fizyki w gim. Lelewela, 
szybko zyskując sobie ogólne sym* 
patje uczniów i szacunek współkole- 
gów. 

, Pozostawił młodą żoną z dwoj* 
giem dzieci: 5 letnią córeczkę i 2 
i pół letniego synka. Rozpacz żony 
nie da się niczem opisać. 

Sądzimy, że pogłoska, która ro- 
zeszła się po mieście, o udzieleniu 
rodzinie zmarłego pełnej emerytury 
będzie prawdziwą i bez zbytnich for- 
malności natychmiast zostanie wy- 
płaconą. 

  

Tadeusz Domański. 
Lat 18 naleźał do bardzo pilnych 

uczniów, lubiany ogólnie, zdolny, 
sympatyczny. Ojciec inżynier tech- 
nolog i matka zamieszkiwuje w 
Wilnie od paru lat po powrocie z 
Bolszewji. Zmarły zostawił też dwie 
siostry z których jedna miała właś: 
nie składać maturę. Rozpacz rodziny 
jest straszna, gdyż śp. Tadeusz był 
niezmiernie kochany za swój miły 
charakter. 

Tłumy ludności towarzyszyły jego 
trumnie przy eksportacji zwiok do 
kościoła św. Jakóba w którem džiš 
odbędzie się nabożeństwo i pogrzeb 
o godz. 10 rano. 

Aleksander Zagorski. 
Lat 20 syn kolejowca ze Świę 

cian, należał do pilnych i zdolnych 
uczniów, był. w skautingu. Pozosta- 
wia również jak poprzedni żal wśród 
kolegów. 

Sympatyczna postać młodego har- 
|ęcerza, dziecka niezamožaego kole- 
jowca, który całą nadzieję pokładał 
w swoim ukochanym synie jest tem 
bsardziej tragiczną, że zginął z ręki 

j współ kolegi, 

Stanisław Ławrynowicz. 
Ur. w 1902 z rodziców posiadających 
majątek na Zmudzi, kędy przebywa 
obecnie matka zmarłego, wstąpił do 
VI kl, gimnazjum Lelewela w r. 1921. 

| Ojciec jest urzędnikiem w Deiegatu- 
rze. Ławrynowicz był ochotnikiem w 
r. 1920 i spędził czas jakiś w wojsku. 
Od 2-ch lat był Prezesem Bratniej 
Pomocy w Gimnazjum i mimo iż ze- 
szłego roku nie zdał matury i pro- 
wądził życie hulaszcze, obrano go na 
rok ubiegły powtórnie. 

Miał charakter niezrównoważony, 
gwałtowny 1 nerwowy, ©1 co go 
znają określają go jako typowego 
neurastenika. 

Janusz Obrąpalski. 
Również z ziemiańskiej rodziny 

ur. w r. 1904 w Mińsku, po zajęciu 
Mińszczyzny przez Sowiety osiadł z 
ojcem w Wilnie. Mstka zamieszkała 
w Warszawie, był jedynakiem, nałe- 
żał wraz z Łewrynowiczem do grona 
złotej młodzieży, przebywającej w 
kawiarniach, na balach, również dru- 
gi rok pozostawał w klasie. 

Nasuwa się bolesna uwaga: Mat- 
ki obu tych młodzieńców, co poszli 
z rewolwerem i granatami ręcznemi 
załatwiać. rachunki z grofesorem i 
masakrować kolegów, były nieobecne 
od kilku lst. Chłopcy byli pozosta” 
wieni sobie... 
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Eikit Wspomnienia 
Jakże to już dawno było... I jakie 

to dziwne, że ja mogę powiedzieć, 
że to już było — dawno... 

Dziesięć lat temu, w upalny dzień 
wakacyjny, szedłem powoli, ociężale 
przez „Ś-to Jerski”; zmęczony byłem 
upałem, a zresztą jako uczeń klasy 
piątej, promowany do szóstej (z po- 
prawką z matematyki), musiałem być 
trochę bajronistą i „rozczarowanym” 
do życia; faktycznie zaś nie wiedzia- 
łem co ze sobą zrobić: właściwie na- 
leżało się uczyć, ale... jakiż sztubak 
(miewający poprawki) robi to, co do 
niego należy, tembardziej, jeśli cho- 
dzi o naukę—i to matematykę. 

Szedłem więc bez celu, przed 
siebie, nie myśląc o niczem, nasę- 

piony jednak i ponury. Nie zwraca- 
łem uwagi na nic — co mnie to ob- 

co go otacza, tembardziej chłopca, 
który — trudno, trzeba się przyznać 
— „popełnia” wierszel... 

l w takiej właśnie chwili spotkał 
mnie skromny, cichy, spokojny, pra- 
cowity, o gołębiem: spojrzeniu i kry- 
ształowem sercu człowiek, nauczy” 
ciel języka polskiego w gimnazjach 
— p. Kościałkowski. 

Był zmęczony — naprawdę zmę- 
czony. Na mój ukłon odpowiedział 
swoim niezapomnianym uśmiechem. 

— „Dokąd idziesz, kochany?” 
Niebardzo umiałem odpowiedzieć 

na to proste pytanie, co zauważyw* 
szy, p. Kościałkowski wziął mnie pod 
rękę i zaczął mówić. S 

— „Widzisz, kochany, mamy po- 
zwolenie na polską szkołę. Organi- 
zujemy ją teraz. Gdybyś zechciał mi 
pomóc... trzeba zanieść tę kartkę do 
p. S. (nie pamiętam w tej chwili — 
Szwebakowskiego zdaje mi się) — ja   chodziło — indywidualizm szesnasto- nie mam czasu, a on mieszka dale- 

letniego chłopca nie liczy się z tem, | ko, przy ul. Wiłkomierskiej. To na- 

„| rozpoczęliśmy lekcje w szkole polskiej 

| uczyciel matematyki, prosimy go dziś ; 

na zebranie”. 
Jakkolwiek wspomnienie mate- 

matyki wstrząsnęło mnie trochę, wzią- 

łem kartkę i poszedłem. 
Pan S$. faktycznie mieszkał dale: 

ko, — nie zastałem go zresztą w.do- 
mu — kartkę jednak zostawiłem... 

A za kilka tygodni, zdawałem po- 
prawkę z matematyki po polsku, w 
polskiej szkole... 

A potem, jeszcze za dni kilka, 

odśpiewaniem w kościela św. Kata: 

rzyny „Boże, coś Polskę”. 
I nie było takiego, ktoby nie pła- 

kał wtedy... 
I przystąpiliśmy do pracy. Zmiana 

terminologji, brak podręczników, ko: 

nieczność sporządzania notatek robi- 

ły pracę naszą trudną, uciążliwą | 

mozolną. Nauczyciele dyktowali całe 

I praca szła... i było dobrze. I na: | 
uczyciele stawali się przyjaciółmi 
uczniów i kochali ich, i byli przsz 
nich kochani, | uczniowie mieli do 
nich zaufanie. 

Gdy nastąpiły straszne czasy gło- 
dowe, gdy uczniowie zmuszeni byli 
żyć o kawałku chleba—jeśli i to było 
— całe dni, nauczyciele umieli trafić 
do ich dusz i oderwać ja od szarej 
codzienności; potrafili zainteresować 
je ideami wieszczów i bohaterów, 
umieli zwrócić myśli tam „gdzie wzrok 
nie sięga” — ale to byli nasi kochani 
nauczyciele, to byli nasi opiekunowie, 
którzy karcąc nawet, potrafili karać 
tak, że w tej karcącej ręce odczuwa 
ło się gest ojca, dyktowany przez 
serce. 

Tak postępowali z nami nasi ko- 
chani nauczyciele. 

| doprowadzali swych wychowan- 
ków do matur, a rozdając je, dawali   wykłady, całe kolumny terminów. 

Uczniowie notowali te całe wykłady, 

zapamiętywali kolumny nazw.   każdemu z radą na przyszłość strzęp 

I była cisza, spokój, praca, której 
rezultaty już dziś są widoczne. 

I przychodziły różne „schulraty” i 
stawały zdumione rezultatami pracy, 
stosunkiem uczniów do nauczycieli i 
nauczycieli do uczniów; i zdawało im 
się „unmóglich*, by w tak krótkim 
czasie pokonać tyle trudności tech: 
nicznych, zorganizować szkołę, stoją: 
cą na wysokości zadania i tak się do 
uczniów zbliżyć. 

A dalej co? 
Przyszli ci, co się „profesorami* 

tytułują, przyszli kulturtragerzy, by 
tu na naszym „dzikim wschodzie”, 
oddzielonym od Europy (czytaj „Wi- 
dnia") szczepić oświatę. 

I naszą dawniejszą szkołę, naszych 
dawnych nauczycieli nzzwali— „idyllą": 
„Dość tej idylli, trzeba się wziąć do... 
pracyl” — powiedziało kuratorjum. 

I zaczęła się „praca”*... i jaka pra- 
cal   I własnego serca. 
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Głosy młodzieży. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

Wobec strasznej tragedji w gim- 
nazjum im. Lelewela i skierowania ca- 
łej nienawiści przeciwko Dyrektoro- 
wi, my b. uczniowie i maturzyści gim* 
nazjum im. A. Mickiewicza z roku 
1924 uważamy za swój obowiązek 
zaznaczyć co następuje: 

Przez 3 lata pracy pod kierownie- 
twem prof. Biegańskiego zdołaliśmy 
poznać go i zżyć się z nim jak z 
profesorem-przyjacielem.  Ceniliśmy 
go narówni ze wszystkimi jako wy* 
bitoego pedagoga, lecz stokroć wię- 
cej jeszcze ceniliśrmy go za jego cał: 
kowite oddanie się pracy nauczyciel- 
skiej, za chęci jego i umiejętność 
przejrzenia psychologji ucznia i zro- 
zumienia jego potrzeb. Prof. Biegań- 
ski nauczał nas i jednocześnie wy- 
chowywał, — wychowywał w duchu 
swojej własnej surowej etyki, „Jego 
stosunkowo Surowa ocana wiedzy 
ucznia, bezwzględne reagowanie na 
sztubackie przyzwyczajenia ściągania, 
system wykładanie, wszystko zmie- 
rzało do dania uczniom swoim |ak- 
najwięcej dobrego. Surowy względem 
siebie nigdy nie pozwalał sobie cho- 
ciażby na chwilowe zlekceważenie o- 
bewiązków i do tego nas również 
przyzwyczajał, Naogół prof. Bisgań- 
ski występował z głęboko obmyšlo- 
nym systemem, czego niestety u więk: 
szości nauczycieli szkół średnich nie- 
ma: pomimo iż sam z zamiłowaniem 

odnosił się do matematyki — niko- 
mu wszakże tego nie narzucał i ma. 
tematyką zbytnio głów uczni swoich 
nie przęładowywał, uważając naukę 
matematyki w szkole średniej jedy- 
nie za podstawę do logicznego i sy 
stematycznego myślenia. 

Podczas wykładów spokojem swo- 
im i zrównoważeniem umiał wytwa- 
rzać tak pogodną atmosferę iż pow= 
szechnie nazywaliśmy go „Jasnym 
Panem”. ь 

Dziś gdy znajdujemy się na wyż- 
szych uczelniach z głęboką wdzięcz- 
nością kobstatujemy w sobie skutki 
pracy jego nad nami, lecz nie tylko 
myślimy tak teraz — przez cały prze- 
ciąg czasu w którym nas uczył nige| 
dy od oceny tej nie odstępowaliś- 
my. Niejednokrotnie byliśmy rozgo- 
ryczeni niepowodzeniami w matematy- 
celoceną wiedzy naszej przez p. Bie- 
gańskiego, lecz nigdy nawet w takich 
chwilach nie wyszło od nas jakieś u- 
bliżające czci prof. Biegańskiego sło- 
wo lub myśl. Bezwaruńkowo był i 
jest przyjacielem młodziaży bo życzył 
jej jaknajlepiej i jaknajwięcej dać jej 
chciał z siebie — i chyba tylko zu 
pełne zaślepienie i chorobliwie wy- 
bujała psychika dzisiejszym maturzy* 
stom nie pozwoliła w nim widzieć 
tego. 

Nieraz wśród koleżeńskich rozmów 
omawialiśmy nieocenione zasługi prof, 
Biegańskiego t ubołewaliśmy iż jest 
tylko nauczycielem gdy sam mógłby 
objąć katedrę uniwersytecką. | oto w 
zeszłym roku stało się częściowo za- 
dość naszym życzeniom — prof. Bie- 
gański został mianowany dyrektorem 
gimnazjum. Jakże gorąco cieszyliśmy 
się z tego winszowaliśmy mu i ży- 
czyliśmy powodzenia w nowej pracy 
—i oto dziś ta strsszna tragedja, i 
zamiast wyrazów współczucia dla nie- 
go opinja publiczna bez wnikania w 
istotę rzeczy wyrządza mu najwyższą 
krzywdę, jaką człowiekowi można u- 
czynić. 

W dniu tym my byli uczniowie 
jego wyrażamy dyr. Biegańskiemu 
nasze najgłębsze współczucie i chcie: 
libyśmy żeby ono chociaż w drobnej 
mierze wyrównało tę wielką krzywdę 
i obelgę jaką Mu wyrządzono. 

Podpisano: 
K. Borcbart Stud. U.S.B., A Au 

gustyn - Opolski Stud. W. — 5. 
Н., „.  Dubowikówna Stud. U. 
Ss. B, J. Rent Stud.  U.S.B., 
E. Rakowicz Stud. U.5.B., St. Turto 
Stud. W.S.H., O. Jabłoński Stud. U.S.B. 
W. Wilanowski Stud. Politechniki, D. 
Marczenko Stud. Politecbn., P. Mo- 
siewicz Stud. Politecbn., L. Stankie- 
wicz Stud. Politecbn., Kotlar Stud. Po- 
litecbn., M. Tomulewiczėwna Stud. 
U.5.B., l. Lelejkówna Stud. U.S.B., 
J. Kiedrzyński Stud. Uniw. Warszaw- 
skiego, H. Kern Stud. Leśnictwa, Aj- 
zenszadt Stud. U.5.B, M. Helcman 
Stud. Politecbniki, O. Przewłocki St. 
U.5.B., M. Korycki Stud. U.5.B., Wo 
roniecki Stud. U.5.B, Swirklis Stud. 
U.5.B., W. Kostanowski Stud. U.S.B., 
C. Kęszycki Stud. U.S.B., J. Kurczew: 
ski Stud. U.5.B., Hoffman Stud. U.S.B. 
Z. Czerwiński Stud. U.5.B.. 

Wilno dnia 6 maja 1925 r. 

  

Szanowny Panie Redaktorzel 

{ Ośmielam się przesłać na ręce 
„pańskie ten list (do Pańskiej dyspo- 
j zycji), gdyż mniemam, że požy- 
,tecznem może być jedynie wypowia- 
danie się młodzieży w sposób kultu- 

„ralny. Jest to refleksja spowodowana 
| przez ostatnie przerażające wypadki. 

Zal chłopaków! Tyle starań rodzi- 
cielskich, tyle trosk, kosztów, ponie- 
sionych przez społeczeństwo na 
kształcenie — i gdy posiew mógłby 
już wydać plon niedługo — wszystko 
idzie na marne. 
Młodzieńcy owi nie cenili swego mło- 

dego życia, byliby oni gotowi równie ła- 
two złożyć je w obronie Ojczyzny, nie 

j zaś dla jej hańby. Tyle ofiar, traged,a 
tak krwawa, a powód właściwie, w 
porównaniu z tak okropnemi następ- 
stwami, tak błahy i niewspółmierny z 
niemi,że trudno byłoby uwierzyć gdyby 
to nie stało się na oczach naszych. 
Przyczyna jednak jest poważna, za- 
korzeniona głęboko w stosunkach 
oświatowych, rozkłada się ciężarem 
na szerokie koła. Bo w jakichże to 
okolicznościach przyszło do rzeczy 
tak straszliwej? 

Dziwną się może wydać, w po 
równaniu z poprzednią grozą, odpo- 
wiedź — na egzaminie maturalnym 
w gimnazjum. Jaki jest cel egza- 
minu? 

Przypuszczam zbadanie poziomu 
intelektualnego i wiadomości ucz- 
niów, dostarczenie im samym spo- 
sobności skontrolowania wyników 
swej pracy, czy są dostatecznie przy- 
getowani do dalszych studjów. Ale 
czyż nauczyciele nie mieli dłuższego 
czasu, w ciągu lat kilku dla pozna: 
nia swoich uczniów. Czy aby pisane 
w zdenerwowaniu i nieraz niesamo- 
dzielnie wypracowania maturalne 
przedstawiają pewniejsze kryterjum 
dla zaopinjowania o uczniach, niż 
podobne wypracowania, wykonywa- 
ne w normalniejszych warunkach w 
ciągu roku. O ileż wynik egzaminu 
krótkoterminowego zależy od uspo- 
sobienia psychicznego ucznia, od 
trafu, od „szczęścia”. Niestety taki 
egzamin, z wszelkiemi niedoskona- 
łościami jest niezastąpiony dla cen- 
zurowania eksternistów, na to niema 
innej rady. 

Ale przy kończeniu szkoły, czyż 
takł egzamin nie jest próżną forma- 
listyką, lub nieracjonalną  loterją? 
Skoro jednak jest egzamin, musi on 
być samodzielny, żeby miał recję 
bytu. W takim jednak razie, chcąc 
by rezultat egzaminu nie był ciosem 
dla młodzieży, należałoby we wszyst 
kich klasach gimnazjum przeprowa 
dzić ostrą selekcję, pozostawiając je- 
nie uczni mocnych pewnych we 
wszystkich, bez wyjątku, wykłada- 
nych przedmiotach, odsyłając uczni 
o zdolnościach w jednym kierunku 
do szkół specjalnych. Tak jest o- 
becnie—reformy dokonano połowicz: 
nie: skasowano egzamina promocyj- 
ne z klasy do klssy, pozostawiając 
je jednak w ostatniej klzsie, 

„Scięcie” na ostatecznym egza- 
minie osobnika prawie dorosłego 
jest już dlań katastrofą i złamaniem, 
w wieku chłopięcym byłoby jedynie 
skłonieaiem do obrania drogi odpo- 
wiedniejszej. Nie byłoby wówczas 
dublowania klas, które nie wychodzi 
na dobre nauce, a przytem demora- 
lizuje. Jednak jeśli się cierpiało bra- 
ki przez lat tyle i nie skierowało 
ucznia na inną drogę, wówczas nie- 
tolerancja przy ostatecznym egzami- 
nie tychże, dobrze znanych profeso- 
rom braków, jest nielogiczna. 

Z drugiej jednak strony pewna 
tolerancja ma swoje usprawiedliwie- 

„nie i cel. Celem nauki szkolnej nie 
| jest tylko przyswojenie pewnej sumy 
' nieprzetrawionych wiadomości, lecz 
| przedewszystkiem pewne wyrobienie 
' umysłowe, kształcenie urodzonej in- 
,teligencji, danie szerszego horyzontu 
myślom. Gimnazjum daje uczniowi 
próbki wszystkich kierunków poźniej- 
szych studjów, żeby uczeń, zanim 
pójdzie w kierunku specjalnym, ode- 
brał jakieś studja ogólnokształcące i 
miał jakieś dane dla wyboru. Jednak 
przy surowym egzaminie na tego ro- 
dzaju studja mogliby pozwolić sobie 
jedynie ludzie zamożni, którzy nie 
potrzebowaliby dyplomu dia chleba. 
Czy zmniejszenie się frekwencji w 
gimnazjach byłoby ze szkodą społe- 
czeństwa? Jeśli jak to należałoby do- 
kończyć reformy. 

Pozostają z szacunkiem 

Abiturjentka. 

  
  

Koniecznie dla pań. 
Nadeszły w dużym wyborze pasy gumowe angielskich 1 amerykańskich 
firm, oraz pasy innych materjałów.. Najwygodniejsze fasony. Poleca także 

pasy lecznicze, bardzo wygodne, zalecane przez lekarzy 

JEANETTE, Mickiewicza Nr. 22. 

KdGRJ ER Wi 

Szpital na 
Jedną z najbardziej zadawalniają- 

cych placówek społecznych, jest nie- 
zaprzeczenie Klinika w szpitalu Anto- 
kolskim, kędy pod energiczną dłonią 
Prof. Michejdy, panuje wzorowy ład 
i otrzymują się dodatnie rezultaty 
leczniczo chirurgiczne, 

Ostatnio min. -Wyz. skreślało bud- 
żety szpitalne do tego stopnia, że 
musiano zaprzestać przyjmowania 
bezpłatnych chorych. 

Była to dla miasta klęska dotkli- 
wa, ale zło może być zawsze napra- 
wione gdy się jakąś sprawą zajmą 

—
 

аь
- 

jludzie dobrej woli i szczerze życzliwi 
współobywatelom.   

  

Sprawę Kliniki chirurgicznej 
na Antokolu, wziął do serca | 
poseł „Klubu Pracy p. Koś ; 
clałkowski I potrafił uzyskać, | 
za pomocą interwencji w Sej-; 
mie 31.000 zł. potrzebne Kili-; 
nice do normalnego funkcjo- | 
nowania. i 

TELEGRAMY. 
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych 
konwencji komunikacyjnej poisko=ro- 

syjskiej. 
WARSZAWA, 7.V. (Pat.). W dniu 

miana dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Związkiem 
Socjalistycznych Republik Rad o bezpośredniej komunikacji osobowej i to- 
warowej kolejowej, podpisanej w Warszawie dnia 24-go kwietnia 1925 r. 

Wymiany dokonali ze strony polskiej p. Minister Spraw Zagranicz- 
nych Al. Skrzyński, ze strony rządu ZSRR Piotr Wojkow poseł nadzwy- 
czajny i minister pełnomocny ZSSR w Warszawie. 

W. myśl artykułu 22 konwencji powyższej nabiera ona mocy obowią- 
zującej z dniem 23-go maja r. b. 

Gen. Sosnkowski przewodniczącym ko- 
misji wojskowej konferencji dla handlu 

bronią. 
GENEWA, 7.V. (Pat). Międzynarodowa konferencja dla spraw handlu ; 

bronią i amunicją podzieliła się, jak wiadomo, na dwie komisje: polityczną | 
i wojskową. Komisja polityczna obradowała dziś rano pod przewodnictwem į 

przez Radę Ligi Narodów przewodniczącego Konferencji mianowanego 
Cartonde Viarta. 

Komisja wojskowa odbyła po południu pierwsze swoje zebranie, Ko- 
misja zajmuje się również sprawami marynarki i awiacji. 

Na wniosek przedstawiciela Anglj! admirała Smitha na przewodniczą- 
cego wybrano generała Sosnkowskiego, wskutek czego gen. Sosnkowski 
automatycznie wchodzi do Prezydjum Konferencji. 

Sprawa nieobecności Rosji na międzyna- 
rodowej konferencji dla handlu bronią. 

  

RZE NSM 

Antokolu. | 
Prof. Michejda, który uprzejmie 

użyczył nam wiadomości o swych 
zamiarach, wyrażając zadowolenie ze 
szczęśliwego obrotu sprawy, mówił, 
o potrzebach kierowanej przez siebie 
instytucji. 

Mimo że dla profanów Klinika 
wydaje się ostatnim wyrazem kom- 
fortu i czystości, p. Profesor Michej- 
ds ma jeszcze wiele dla niej życzeń 
i potrzeb. 

Rozszerzenie laboratorjów, zakup 
instrumentów, bielizny i sprzętów 
gospodarskich, wszystko to wymaga 
sporych sum i obecnie szczęśliwie 
da się załatwić. 

Oceniając zasługę posła Kościał: 
kowskiego i jego gorliwe zajęcie się 
sprawą Kliniki, O. S$. B. postanowił 
w dowód wdzięczności wystosować 
do niego specjalny list z serdecznem 
pedziękowaniem. 

7 b. m. nastąpiła w Warszawie wy- 

  
GENEWA, 7.V. (Pat.). Na posiedzeniu międzynarodowej konferencji | 

dla sprawy kontroli handlu bronią przedstawiciel Salvadoru postawił pyta” | 
nie, czy konferencja może z korzyścią 
wiciela Rosji Sowieckiej. Przedstawiciel 

pracować w nieobecności przedsta- | 
Venezueli poruszył także tę spra-| 

wę, zapytując, co będzie jeśli Rosja nie przyłączy się do konwencji. 
Peluclo (Hiszpanja) i Boncour (Francja) odpowiedzieli na to, że na- 

tychmiastowe rozpatrywanie zagadnienia uchylenia się Rosji od udziału w 
konferencji byłoby równoznaczne z rozwiązaniem konferencji. | 

Przedstawiciele Fngiji, Włoch i Japonji wygłosili opinję podobną. 
Przedstawiciel Polski oświadczył, 
eony noE za trudności, jakie 

w. 

że należy na nieobecnych złożyć 
powodują dla wysiłków innych rzą: 

W wyniku tej dyskusji konferencja uchwaliła w sprawie Rosji Sowiec- 
kiej odpowiednią rezolucję. 

Siedztwo w sprawie 
w Sofji daje obfite wyniki. 

SOFJA, 7.V (Pat.). Sledztwo w sprawie zamachu na katedrę w Sofji 
mimo odbywającego się procesu przeciwko głównym sprawcom, toczy się 
nadal. 

Aresztowano 3 księży z katedry, którym udowodniono, że pomagali za- 
krystjanowi. 

W Fillipopolu odkryto spissk i aresztowano głównego kierownika spi- 
sku adwokata Iwanowa, jakoteż inną kierującą osobę. 

W miejscowości Wraca aresztowano członka komitetu, który kierował 
tamtejszą organizacją spiskową. 

Ponadto ujawniono organizację młodocianych komunistów, oraz zwią- 
zek chłopski i spisek wśród wojska. 

W Burgass znaleziono magazyn ze środkami wybuchowemi, przywie* 
zionemi z Rosji, które miały być użyta do zamachu w Warnie. 

ostatniego zamachu 

  

3 

NA MAFGINESIE. R AE 
Wstrętne. 

Nawet w takiej chwili, gdzie ogólne u- 
czucia społeczeństwa zlewają się w jedno 
żałobne westchnienie smutku, nie wytrzy- 
mał „Dziennik Wileński", by nie wprowa- 
dzić partyjnych zaczepek odnośnie do 
wrzekomej „wolnomyślności" gim. Lelewela. 

Co gorsza rzucił haniebne oszczerstwo 
na dzielną młodzież, która z narażeniem 
życia rzuciła się obezwładniać szaleńców; 
pisanie o znalezionej przy siedmiu ucznach 
broni jest kalumniąl 

U nikogo, prócz u Łąwrynowicza nic nie 
znalezlono, nikt nie został aresztowany. 

Pozatem, w tym samym artykule tego 
pisma zawierającym wymienione inwekty- 
wy, autor jego znany na bruku wileńskim 
ze swego cynizmu skorzystał jeszcze ze 
sposobności aby napaść na niemiłe sobie 
z powodu ich rzekomej „lewicowości* dwie 
organizacje: Zw. Bezp. Kraju, i „Strzelca”. 

Rzeczą wprost przerażającą jest jak tego 
rodzaju typy najstraszniejsze nawet fakty 
| zjawiska wyzyskują dla swoich brudnych 
partyjnych spekulacyj. To czego byliśmy 
świadkami po owej strasznej zbrodni grud* 
nia 1922 r. to mamy oto dzisiaj, tutaj w 
miniaturze. 

1 pakstw bałyckich 
Łotwa. 

Wykrycie gniazda komunisty- 
<cznego. 

Policja polityczna w Rydze wy: 
kryła w zakonspirowanem mieszka- 
niu siedzibę centralnego komitetu 
pertji komunistycznej. 

Podczas rewizji ujawniono archie 
wum z instrukcjami, protokółami, 
referatami o działalności komuni: 
stycznej i t. d. 

Wszystkie instrukcje i materjały 
dostarczone zostały przez moskiew- 
ską Międzynarodówkę. 

Znaleziono też szczegółowe plany 
działania na wypadek rewolucji. 

Fresztowano kilka osób oraz 

    

, skonfiskowano olbrzymie sumy pie- 
niężne. 

„Kupcy'* z Rosji. 

Przed kilku dniami przybyło do 
Rygi mnóstwo robotników z Rosji, 
czyniących w miejscowych sklepach 
poważne zakupy towarów, które są 
tańsze niż w Bolszewji. 

„Kupcy“ ci wracają koleją do 
Rosji. 

Estonja. 

Zapomogi dia urzędników. 

Rząd estoński wyasygnował 70 
miljonów marek na jednorazową za- 
pomogę dłą urzędników państwo- 
wych. 

Manewry floty sowieckiej. 

O manewrach floty sowieckiej do- 
noszą: w pobliżu brzegów estońskich 
zauważono 2 grupy okrętów. 

W jednej grupie — pancernik 
„Marat“ oraz 2 krążowniki typu 
„Nowik“. 

W drugiej grupie — krąžownik 
„Ruryk", statek szkolny „Komsomo- 
lec* oraz 2 miotacze min. 

Manewry rozpoczęły się 15-g0 
kwietnia. 

Uregulowanie długu w 
Ameryce. 

Z Ameryki donoszą urzędowo 
rządowi estońskiemu o rozpoczęciu 
się rokowań w sprawie uregulowania 
długu estońskiego w Ameryce. 

ODCZYTE 
W piątek dnia 8 maja o godz. 8 wiecz. 

Wspólny front przeciw bolszewizmowi. » lokslu Stowarzyszenia Techników 

BIAŁOGRÓD, 7.V (Pat). Bułgarski minister spraw zagranicznych Ral- 
fow omawiał z jugosłowiańskim ministerem Nincziczem możliwości utwo- 
rzenia wspólnego frontu obu państw przeciwko niebezpieczeństwu bolsze- 
wickiemu i wręczył mu odpowiedni program działania. Pozatem Kalfow 
prosił ministra Ninczicza, aby na konferencji Małej Ententy poruszył spra: 
wę utworzenia wspólnego frontu państw bałtyckich i członków Małej En- Prawo wejścia mają członkowie Sto- 
tenty przeciwko komunizmowi. 

р 

Z 
Konflikt najwyzszego trybuna- | 
łu z ministerstw. sprawiedliw. 

-—— 

Na ostatniem posiedzeniu sejmu | 
zainterpelowano ministra sprawiedli- 
wości o rezultatach incydentu, który 
wynikł między trybunałam najwyz* 
szym a ministerstwem Sprawiedli- 
wości na tle uniformu sędziowskiego. 

Ministerstwo wydało bowiem roz- 
porządzenie, by sędziowie podczas 
pesiedzeń sądu nosili togi i czapecz- 
ki, na modłę zachodnio europejską. 

Trybunał najwyzszy sprzeciwił się   temu zarządzeniu, uważając, ze usta- 

KOWNA. | 
  

nowienie uniformu sędziowskiego na- | 
leży do sejmu. j 

Minister sprawiedliwości Tumenas 
oświadczył w sejmie, ze trybunał nie. 
miał prawa sprzeciwu. Po przyjęciu | 
projektu ustawy o funkcjach trybu- , 
nału podobne incydenty nie będą i 
miały miejsca. į 

Wycieczka dziennikarzy finlan- 
dzkich. 

14 maja przybywa do Kowna wy* 
cieczka dziennikarzy  finlandzkich. 

W wycieczce uczstniczą znani 
dziennikarze i przedstawiciele partyj 
politycznych, 

ul. Wileńska Nr. 33 

leż. J. Łukaszewicz wygłosi odszyt 

p Okuliznie į Masonerj 
warzyszenia i wprowadzeni goście. 

  

Najlepszy środek Odżywczy 

KAKAO 
fabryki „PAC“ 

Žądač wszędzie! 

  

     

  

      

Pomnik, wzniesiony na cześć mę- 
częństwa I wyzwolenia Polski 

arcydzieło filmowe 

ODRODZONA POLSKA 
wkrótce w kinie „HELŁIOS*.
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Bibijoteki I muzea. 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 

—llniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g. 

10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 

Bibljoteka T: wa imienia Wróblewskich 

— Uniwersytecka 9—10. 
Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

— Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 

orozumieniem z jednym z członków Zarz. 

-wa) w środy, plątki i niedzielę od 12—2. 

Bibljotęka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 
Bibljoteka Centralna Z. B. K. dla sto- 

warzyszeń P. W. i Hufców Szkoln.— Domi- 
nikańska 13. + 

Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 

Hanka 14, otwarta w dnie po (prócz 

i rano) od 10 rano do Bwiecz. 

z przerwy. W poniedziałki od 3—8. 

Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 

Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady iekarskie. į 

Kasa Chorych (m. Wilna 1 N- Wilejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 I 16. Udziela bez- 

płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 

feczonym I ich rodzinom: w Poliklinice 
Dominikańska 15) codz. oprócz dni świąt. | 

ой 8—9. į 

Poradnia Polsk. Zrzesz. Lekarzy Spec- 
—Garbarska 3, Il piętro, tel. 658, 

Poliklinika Litewska — Wileńska 28. 
Przyjęcia od 10 ranó do 4 popoł. 
Przychodnia dla gruźlicznych — Żeli- 

gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 

Straż ogniowa. | 

4 

W tym tygodniu dyžurują: 1 

Augustowskiego—Stefańska róg Kijowskiej ” 
Frumkina — Niemiecka 25. 

- Rostkowskiego — Kalwaryjska 4. | 

Wysockiego — Wielka 3. i 

Stale dyżurują: | 

Paka — FAntokolska 54. i 
Sieklerzyfiskiego— Zarzecze 20, | 

. Sokołowskiego— Nowy Świat, Targowa 9 
Szantyra — Legjonowa 24 
Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldowa 

MIEJSKA. | 
\ 

- = W sprawie ulepszenia o:; 
świetlania gmachu uniwersytec- | 

kiego. Magistrat m. Wilna przez 

wzgląd na to aby gmach uniwersyte- 
tu, był. dostatecznie i odpowiednio | 

zaopatrzony w. prąd elektryczny w 

najbliższem czasie ma zamier usta. 

wić stzcję transformatorową w plw-| 

nicach uniwersytetu przy ul. Święte- ' 
go Jana. Prąd z elektrowni o wyso: 

kim mapięciu przychodzić będzie 

wprost do piwnicy gmachów uniwer- 

syteckich przy; ul. św: Jana i tam 

przetwarzany będzie w specjalnym 
dla uniwersytetu przeznaczonym tran- 

sformatorze o sile 100 K.P.A. i zasi- 
Jać będzie sieć oświetleniową uniwer- 

sytetu. W taj samej piwnicy stać ma 
jeszcze jeden transformator, który za- 
silać będzie sieć uliczną pobliskich 

uniwersytetowi ulic. Remost piwnicy 
i doprowadzenie jej do należytego 
dla Stacji Transformatorowej stanu, 

przyjmuje na siebie Wydział: Elek- 
tryczny. (I) 

— Z posiedzenia Komisji Og- 
rodowej. W dniu 6 maja o godz. 8 
wieczór odbyło się posiedzenie Ko- 
misji Ogródowej na którem między 

1) Wydzierżawić ogród po-Bernar- 
dyński w celu urządzenia kortów te- 
pisowych dla Akademickiego Związ- 
ku Sportowego jeszcze na jedęn rok; 

2) Powierzono Sekcji Technicznej 
urządzić kosze na śmiecie w ogro 

| wisko komisarza oszczędnościowego 

  dach miejskich; 
3) Podania niektórych instytucji | mitetów poxiatowych i Kół. 

  

KINO- m POLONJA 
Micklewicza 22. Dyr. Slepjan 

Ko. „HELIOS“ 
ul. Wileńska 38. 
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. mi, „MPŁA KOSA" i 
Styryjskie, Schroeckenfuxa 

'Sierpy angielskie i wiedeńskie, pierścienie 
Osełki fińskie i amerykańskie, młotki babki & 

Krzysztof Brun i Syn 
k 

LU L Lali Li 

w sprawie postizyżenia drzew, Komi- 

sja uchyliła ponieważ upłynął czas 

odmładzania drzew: 
4) Również został przyjęty wnic- 

sek p. Zasztowta, który zaprojekto- 

wał, żeby wszystkie ogrody miejskie 

połączyć razem (Cielętnik, park Spor- 

towy 1 po-Bernardyūski) i postano- 

wiła w jesieni przystąpić do pracy, 
ażeby częściowo go wykonać. (I) 

— Podatek od nieruchomości. 
Państwowy podatek od nieruchomo- 

ści został zatwierdzony w wysokości 
12 proc. od sum pobieranego komor- 

nego. Termin płatności pierwszej ra- 

ty w lipcu r. b. (I) 
— Pėlkolonje letnie. Jak się 

dowiadujemy megistrat wyssygnował 

na półkolonie letnie dla dziatwy szkół 

powszechnych w Wilnie 6000 zł. (x). 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 
— Wypłata zasiłku. Dzisiaj o 

9. 1 po poł. zarząd obwodowego 

biura funduszu bezrobocia wypłaca 

zasiłek w wysokości około. 4 tys. zł. 

dla 250 bezrobotnych fizycznych pra- 

cownikėw. 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Komisarz. oszczędnoś .lowy 

dla samorządów. Urząd delegata 

rządu zawiadomił Magistrat, iż dy- 

rektor biura pracy. w Warszawie p. 

Stanisław Miklaszewski objął stano- 

dla spraw samorządowych. 

Wobec czego Magistrat ma u- 

dzielać mu wszelkich informacji. 

— Odbudowa. Referat odbudo- 

wy starostwa Wileńsko-Trockiego u- 

dzielł w tych dniach 17 tysięcy zł. 

na odbudowę poszkodowanym wojną. 
= - 7 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
KLO, zał Są = SĘ 

L Posiedzeni cztonkėw Kola 
Wil. Zw. Bibliotekarzy Polskich. 
W niedzielę dnia 10 maja r. b. o 

godz. .6 tej.popał. w gmachu Biblio- 

teki Publicznej i Uniwersyteckiej od- 

będzie. się zwyczajne posiedzenie 

członków Koła Wileńskiego Związku 

Bibliotekarzy Polskich. > 

Porządek dzienny: 1) Komunikaty 

Zarządu, 2) Referat P, Dyrektora Wa; 
cława Studnickiego: o transkrypcji z 

języka rosyjskiego, (Koreferent — p. 

Helena Drege'ówna), 3) Referat P. 
Marji Popowskiej: Czasopisma fran- 

cuskie' bibliograficzne, 4) Wolne 

оюЗК ОО нн £ 2 

— Ogólne Zgromadzenie Ko- 

mitetu Wojewódzkiego L. O.P.P. 
Wyznaczone na dzień 26. IV. b. r.   Ogólne Zgromadzenie Komitetu Wo- 
jewódzkiego L.O.P.P. nie mogło się 

odbyć z powudu braku quorum, 
Następne Ogólne Zgromadzenie | 

prawomocne bez względu na ilość 
obecnych delegatów odbędzie się 

dnia 18 maja 1925 roku 0 godzinie , 

18:ej (6 po poł.) w sali Stowarzysze- 

mia Techników (Wileńska 33.) 
Porządek dzienny: 

1) Zagajanie. 
2) Wybór prezydjum Ogólnego 

Zgromadzenie. 

8). Uzupełniające wybory Zarządu 

Komitetu Wojewódzkiego. 

9) Wybory Komisji Rewizyjnej. 

10) Wybory delegatów na Ogól- 

ne Zgromadzenie L.O.P.P. 
11) Wolne wnioski. 

— Odczyt „O okultyzmie I ma- 

sonerji* _ wygłosi. — Dziś dnia 

8 maja o godz. B-ej wiecz. w lokalu 

Stowarzyszenia Techników ul. Wileń- 

ska Ne 33 inż. J. Łukaszewicz. 

Prawo wejścia mają członkowie 

Stowarzyszenia i wprowadzeni goš- 

ke RÓŻNE. 

— 330/e ulgi kolejowej dla wy- 

stawców i zwiedzających pomor: 

ską wystawę w Grudziądzu. Wy: 

stawcom oraz osobom zwiedzającym 

Pierwszą Pomorską Wystawę, Rolnic- 
twa i Przemysłu. w Grudziądzu, przy- 

znało. Ministerstwo Koleji Żelaznych 
specjalne ulgi przejazdowe. Szczegó- 

ły zastosowania ulgi powyższej. poda- 

je Ne 99.. „Monitor Polski” z dnia 29 

kwietnia b. r. Zniżka kolejowa wy- 

nosi 33 proc. od cen normalnych. 

Ulga powyższa na podstawie odnoś: 

nej legitymacji wystawowej przez 

Komitet Wystawy będzie stosowana 

w ten sposób, że przejazd na Wy- 

stawę odbywać się będzie za opłatą 

normalną przejszd zaś powrotny z 

Wystawy grupami bądź pojedyńczo 

za opłatą połowy biletu klasy niż- 

szej, niż ta w której odbywa się pod- 

róż: w wagenach kl. | — połową ta- 

ryfy kl. I, w wagonach kl. Н — po 

łowa taryfy kl. Il, 1 w wagonach 

klasy Ill — połowa taryfy kl. IV. 

Wrazie użycia pociągu pośpiesz- 

nego uiszcza się za pośpiech opłatę 

dodatkową według taryfy normalnej 

tej klasy, w której odbywa się pod: 

róż. 
NADESŁANE 

+» — Tragedja w.Lourdes. (Cre- 
do) Dyrekcja kina teatru „Piccadilly“ 
chcąc udostępnić szerszym Oki 

spslaczeūstwa wileńskiego ujrzenia 

podoiosłego filmu jak „Tragedja w 
Lourdes" (Credo) urządza zbiorowe 
seanse dla szkół stowarzyszenia Związ- 

ków sodalicji, wojska i urzędów. Ce- 

ny po 50 gr. od osob. - 1 
W celu ustalenia godzia seansów 

Dyrekcja Kina-Teatru „Picczdilly” pre- 
si o porozumienie się w lokalu Ki- 
na, Wislka 42. 

RUCH WYDAWNICZY. 

>» — Zeszyt 2 „Odbudowy Gospodar- 
czej”, miesięcznika peświęconego sprawom 
ekonomicznym I „społecznym, pod.redakcją 

dr. Wł. Begelelsena, poświęcony jest aktu- 

alnym zagadnieniem odbudowy I budowat- 
«twa mieszkaniowego,: zagospodarowania 

się Ziem Wschodnich, reformie rolnej | ad- 

ministracji gospodarczej. Na temat odbu- 

dowy budownictwa mieszkaniowego pl'ze 
dr. Wł. Biegelejsen, o samorządzie gospo- 

* darczym i radzie gospodarczej Mieczysław 

Bulek z Min. Spr. Wewn:, dr. Wł. Włoch o 

AKOROMUIYCH podstawach polityk! angiel- 

skiej, arch. Syrkus z Paryża o arch tektor I- 

cznych podstawach budownictwa mieszka- 
niowego, Włodzimierz Tetmajer o propa 

gandzie polskiej polityki zagranicznej, W. 
Studnicki o stosunkach gospodarczych pol- 

sko-niemieckich wobec zbilżającego się trak- 

tutu handlowego, dr. Tad. Poznański pisze 
o roli ubezpieczeń w stosunkach kredyto- 

wych budowlanych. Następnie a tykuły o 
zagadnieniu pracy w przemyśle, o Państwo- 

| wym Banku Rolnym wcbec reformy rolnej, 

43) $prowozdanie Zarządu Komite- g'gospodarczej odbudowie Ziem Wscho- 

tu Wojewódzkiego. З 

4) Sprawozdanie Komisji Resi- 

zyjnej. 
5) Plan działalności na rok 1925. 

6) Zatwierdzenie preliminarza bu- 

dżetu na rok 1925. 
7) Wnioski Zarządu Komitetu Wo- ы 

jewódzkiego, Komisji Rewizyjnej, Ko- 

zrównana Lya de Puttl 

dnich, © propagandzie zagranicznej I t. p. 

„Odbudowa” prowadzi bogaty dział o sto 
sunkach ekonomicznych Polski w języku 
francuskim, angielskim i niemieckim prze- 

znaczone dla zagranicznych kół gospodar 

czych. Zewnętrzna szata wydawnictwa przed- 
stawia się okazale. 

Adres redakcji: Warszawa-Zoliborz, Sosn* 
kowskiego 13, tel. 806—10. 

Adres administracji: Warszawa, Swlęto- 
krzyska 30, tel. 223—0%. 

ы — „M — kt KOMEDJANCI >" e sów st prawdę” 7 © 
w 8 aktowym dramacie życiowym 
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A Wydawea w imieniu współwłaścicjeli Józat Beiorowiez. 

    
      

Współczesny trójkąt oto główne postacie współczesnej 8-10 aktowej sztuce tlmówej Żona, On 1 Mąż |. 
Gunnar Tolnes | piękna Carina Bell Bajeczna treść! 

-«Originalne. zdjęcial.. 

Nie ulega wątpliwości że największy 

wybór aparatów fotograficznych 

Z. przynależnościami po cenach najprzystęp- 
niejszych i jedyne źródło jest u najstar- 

"szej firmy 

„Optyk 
Dominikańska 17. 

Egzystuje od roku 1840. 

+ + 4 A s . ja 

Teatr i muzyka. 

— „Nie Boska komedja“ dia Inte- 
ligencji pracującej. Z powodu olbrzy- 

mich kosztów . każdego przedstawienia, — 
„Niebosklej“, dziś. po raz ostatni grane bę- 
dzie to dzieło. poczem schodzi zupełnie 

z repertuaru „Nie-Boska* zdobyła sobie u 

nas. ogromny sukces artystyczny. Ceny 

miejsc zniżone. toć 

- występy w. Kaweckiej. Dziś 
Teatr Wielki daje doskonzłą operetkę „„Ma- 

nmewry Jesienne" z p. W. Kawecką, któ- 

ra tę partję zalicza do. swych najlepszych, 

Inne role główne grają pp. Dowmunt,, Sem- 
poliński, Krugłowski, Kozłowska I Kosińska 

— Przedstawienie szkolne W nie- 

dzielę o g. 4ej pp. grana będzie komedja 

Al Fredry -„Gwałtu, co się dzieje”. Ceny 
miejsc najniższe. NIN Aš 

— Koncert A. Kontorowicza. W so- 

botę odbędzie się w sali Teatru Polskiego 

koncert doskonałego skrzypka wirtuoza A. 

Kontorowicza, ' z /udziałem F. Krewer | R. 

Rubinstelna. Początek o g, 8-ej wiecz. 
„Końca świata”. Na 

wtorek wyznaczona została premiera fan- 

tazji scenicznej młodego autora R. Kawalca 

p. t. „Koniec świata”. 1 
— Figle wiosenne. Urządzano przez 

sympatycznych artystów naszych teatrów 

zapowiadają się figlarnie I ogromnie wio- 

sennie. Do atrakcji należeć - będą bezwąt- 

pienia popisy baletu: z. mistrzem Ciepliń- 

skim na czele. Ponadto cały szereg pro- 

dukcji estradowych filarów opery, dramatu 

I operetki. Stroje dowclne. Początek o g. 

9 ej—w s: botę w sali balowej hotelu „Geor- 

ges'a* Orkiestra wojskowa, 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

  

w Wilnie. 

— Podrzutki. W dniu 6 b. m. w klat- 

ce schodowej domu nr. 9 przy ul. Wielkiej 

znaleziono podrzutka płci żeńskiej, którego 

skierowano do przytułku „Dzieciątka Jezus”. 

— W da. 6 b. m. około kościoła Świę- 

tej Trójcy przy ul. Dominikańskiej. znale- 

ziono podrzutka „piel żeńskiej, którego skie- 

rowano do szpitala „Dzieciątka Jezus". 

— dcieczka od męża. Wojcicka Ka- 

zimiera mężatka zam. przy ul. Mickiewicza 

48 w dn. 5.b. m. wyszła z domu | dotych- 

czas nie powróciła. Poszukiwania zarzą- 

dzono. (l) 

Na prowincji. 

— Usiłowanie samobójstwa, W dn. 

6 b. m. w hotelu Kacowej w Podbrodziu 

pow. Święclańskiego usiłowała otruć się 

Pawłowska Michalina lat 22, stała miesz- 

kanka Wrocłąwka, Stan obawy zdrowia wy- 

mienionej nie budzi Przyczyna usilowania 

samobójstwa, ciężkie warunki materjalne. 

— Pożar. W dn. 4 b. m. o godzinie 

17 m. 30, we wst Jodogale, gm. Dryświec- 

kiej powiatu Brasławskiege, wskutek ude- 

rzenia pioruna spalił się: dom, ch'ew, spi 

żarnia, 1 koń, 2 krowy, 3 cielątka, 25 owiec, 

oraz zboże i sprzęty domowe na szkodę 

Aleksandra Lewina. Straty wynoszą około 

5,402 złote. (I) : : 
— Pożary lasu. W da. 8. b. m. w 

posiadłościach. p Przewłockiego w pobliżu 

majątku Bezdany fox Wileńske-Treckiego 

spaliło się około 12 ha lasu. Przyczyny po- 

żaru i strat narazie nie ustaleno. (i) 

— W dn. 4 b. m. o godz. 13, w lesie 

należącym de majątku Wajńkowicze spaliło 

się około *0 ha lssu. Pożar ugaszono przy 

pomocy posterunku I ludności miejscewej. 

Przyczyna pożaru | Btrat narazie nieusta- 

tono. (I) 

LL.M 

Teatr Polski 

Dziś 

przedstawienie dla inteligencji pra- 
eującej po cenach zniżonych 

„Nie-boska komedja“ 
w 4 aktach XV obrazach 

Z. Krasińskiego. 

   

    

   
   

    

        

    
     
    

  

Jutro w sobetę 

koncert znakomitego skrzypka 

Aleksandra Kontorowlcza 

Początek o godz. 8 wlecz. 

18051 EA 0 AL 

W niedzielę o g. 4-ej pp- 

przedstawienie dla młodzieży szkolnej 

po cenach zniżonych 
premjera 

„Gwaltu, co się dzieje” 
komedja Al. Fredry.   

        
              

      
       

z placem 

wódek St. 

Pracownia krawiecka | sklep gotowych ubrań 

Alinos 
Przyjmuje obstałunki z własnych I powierzo- 

Dział gotowych ubrań poleca: 
palta wiosenne, letnie, 

Warunki ulgowe. 

{ 

| Rozmaiłościi. 
° liekawe wiadomości lotnicze. 
Sensacyjne lądowanie na spa- 

dochronie. 

Dwaj amerykańscy lotnicy woj 

skowi sierżant Randle Bose i kapral 

Arthur Bergo na początku b. m. do- 

konali sensacyjnego experymentu ze 

spadochronem: dwaj śmiałkowie rzu- 

cili się z samolotu znajdującego się 

na wysokości prawie 900 metrów i 

spadali czas jakiś bez użycia spado- 

chronu. Sierżant Bose wprawił w rękę 

linkę, aby rozwinąć spadochron znaj: 

dując się w odległości zaledwie 600 

metrów od ziemi, kapral Borge roz- 
winął spadochron w odległości 450 
metrów. Obadwaj wylądowali bez 
wypadku na lotnisku przyjmowani 
owacyjnie przez zgromadzonych. 

Eksperyment, którego się podjęli 
bohaterscy lotnicy pozwala stwierdzić, 
że człowiek nie traci przytomności 
podczas spadania z zawrotną szyb- 
kością iże szybkość nie stoi naprze- 
szkodzie aby spadochron mógł się 
należycie rozwinąć. 

Nowy rekord wysokości. 

Kapitan francuski Clauzel z 32 
pułku lotniczego ustalił nowy rekord 
światowy lotu na wysokość unosząę 
się z ciężarem 250 klg. Po wylądo- 
wuniu przyrządy rejestrujące wyso- 
kość wskazywały, że aparat był na 
wysokości 9.325 metrów. Aparaty, 
która przed lotem oplombowano u- 
stawiono na zero, zostały przestane 
do sprawdzenia do urzędu kontroli. 

Poprzednie rekordy ustanowili: 
francuz, chorąży Bury — 8.466 me- 
trów (rok Francji); porucznik ame- 
rykański Max H, R, Harris 8.980 me- 
trów — rekord światowy. 

Inż. B-ki. 

    

Ze sportu. 
— Zebranie Sekcji Wioślarskiej 

Akad. Zw. Sport. „Zarząd Sekcji Wioś- 
raktai ad ao Związku Sportowe- 
go w Wilnie zawiadamia członków, iż do- 
roczne Walne Zebranie Sekcji Wioślarskiej 
odbędzie się w sobotę dm. 9 maja, w loka- 
lu związku (Baksata 11) O gedz. 7 wiecz, 
Porządek dzienny obok spraw sprawezdaw- 
czo-organizacyjnych obejmuje bardzo žy» 

„wotae kwestje związane z otwarciem włas- 
„nej przystani jeszcze na początku sezonu 
bieżącego”. 

\ 
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Giełda warszawska 

а 4. 7—-\ 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 26,22!/1 26,41 26,28 
Dolary 5,18/1 5,20 5,17 
Holandja 209,22\/% 209,45 208,45 
Londyn 25,22 | 16,28 25,15 

Nowy York — jak gotówka. 
Paryż 27,23 37,30 27,16 
Praga 15,43 15,47 15,40 
Wiedeń 73,18 73,36 73,00 

Włochy 21,35 21,46 21,35 

Szwajcarja 100,55 100,78 100,28 

Stockholm 139,22 139,25 139,60 
Kopenhaga 96,05 96,30 $5,80 
Funty ang. 24,864 24,921/2 24,81 
Franki fr. 27,311/2 27,38 27,25 
8 proc. Poż. konwers. 71—70 
Poż. kolej. 90—89—90 
Pożyczka zł. 82 
Poż. dolar. 58—59—58 
41/40/0 listy z. T. Kred. Z. przedw. 25,60—24,75 
50/0:listy z. warsz. przedw. 18,85—18,90 
41/2 0/0 warsz, przedwoj. 17,85—17,50—17,80 
6,0 obligacje Warszawy z 17 r. 5,50 

R ZAZDROSC DEI COC 0 

Redaktor Józef Batorowicz.   
   
   nych materjałów. 

arnitury, burki pod- 
różne it P Е 

OKAZIAI 
Natychmlast tanio'za 3000 zł. na przedmieściu 

zdrowotna miejscowość 
DOM do SPRZEDANIA 
1103 kw. sążni. Składejący się z 5 ciu po- 

kol, kuchni, werandy (salki. Odpowiedni na ochron- 
ki, letnisko. i tp. Wiadom. Zarzecze Nr. 21, Sklep 

Bielińskłego. 
  

Rubin“       
  

Wojskowa, Książeczka "wydena" 
przez PKU w Wilnie na 
imię Sergjusza Kosmana, 
zamieszkałego w VW ilnie, 

unieważnia się 

> PRACOWNIA 
| zębów sztucznych 

L. Minkier 
ul. Wileńska M 21. 

  

Inka$el 
„solidny, inteligentny wil- 
inianin, obznajomiony z 
prawem weksiowem, z 
referencjami I kaucją do 
@ 500 > 5 

Brak, tyka, Zaliąowikiego I 

 


