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Dziesieciolecie 
Związku Nauczycielstwa 

Polskiego. 
„Niech ziszczą Wasze dążenia, 

by znikła nędza z chat chłopskich, z izb 

robotnika i rzemieślnika, by dziecko, co 

do szkoły przychodzi, nie było głodne. 

Idźcie do nich z sercem, z umiejętnoś- 

się 

  

cią pracy i z wiarą, że wielka przy- 

szłość nadejdzie — i z wolą — by w 

jej gmachu i Wasza, cegła się znala- 

zła”. 

> (Cytata ze „Spraw Nauezycielskich*, 
mies. organu Z. N. P. w Wilnie). 

Dziś w Wilnie zapoczątkowane 

zostaną trzydniowe obrady 10-go do: 

rocznego walnego zjazdu delegatów 

Związku Nauczycielstwa Polskiego z 

terenu województw wileńskiego i no- 

wogródzkiego. 

Z okazji tego zjazdu uważamy za 

potrzebne stwierdzić, iż organizacja 

ta posiada istotnie ogromne dla kraju 

zasługi i odgrywa decydujcą rolę w 

   

tworzeniu tu pracy społecznej, w jak 

najszerszem i najkorzystniejszem dla 

Rzeczypospolitej i ludu miejscowego 

pojęciu. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

zrzesza w swych szeregach około 80 

procent nauczycielstwa na terenie O- 

kręgu Kuratorjum Szkolnego Wileń- 

skiego, skupiając element wysoce pod 

względem ideowym wartościowy, Wy” 

wodzący swój rodowód — jak stwier” 

dza na innem miejscu prezes Związ- 

ku p. poseł St. Dobosz z epoki 

walk o szkołę polską w okresie zabo- 

rów, który z rokiem każdym zasilany 

jest młodymi pionierami oświaty lu 

dowej, zrośniętymi z tą ziemią, tutaj 

wyrosłymi i wychowanymi. 

Ci nauczyciele, którzy przyszli tu 

ožywieni ideologją b. Związku Pol- 

skiego Nauczycielstwa Szkół Pow- 

szechnych, w wielu wypadkach 

wprost z szeregów legjonowych i ar- 

(z okresu inwazji mji ochotniczej 

ukraińskiej i bołszewiekiej) wyraźnie 

odrazu się odróżnili od innych ele- 

mentów napływowych z Małopolski 

i b. Kongresówki tem, iż za cel swej 

misji, cel życia niejako uważali: 

współżycie z ludem i pracę obywatel- 

ską dła jego dobra. Z. N. P. mimo na- 

wskroś społecznego programu pracy 

w terenie, stanowi organizację o zde- 

cydowanej fizjognomji ideowej, po 

męsku zawsze rozstrzygającej w ży” 

<iu o najbardziej zawiłych proble- 

mach ze stanowiska: szczerze demo" 

kratycznego. Jest to tło na którem wy” 

rasta program i cała działalność Zwią 

zku i dlatego jest on nam tak sympa” 

tyczny, a dla kraju pożyteczny w od- 

różnieniu od innych centralistycznych 

organizacyj. 

Pionierzy Związku mają za sobą 

długi okres walki z rządami partyj- 

nemi, które aż do maja 1926 r. trak- 

towały historyczne ziemie b. W. Ks. 

Litewskiego, jak Syberję polską, zaś 

z nauczyciela usiłowały uczynić pos* 

politego kulturtregera, agenta policyj 

nego, względnie hjenę partyjną, ma” 

jacą na widoku li tylko wysługi anie 

się różnym zaufanym owych rządów 

kacykom, zajmującym prawem kadu 

ka wysokie stanowiska w administra- 

cji ogólnej i szkolnej. 

Z tych to czasów do dziś dnia po- 

został wciąż jeszcze wymagający ni- 

welacji pewien osad zaszczepionej 

niechęci do nauczycielstwa związko- 

wego, przez nacjonalizm polski, in- 

kryminujący mu niesprawiedliwy za” 

rzut lekceważenia wychowania reli- 

gijnego. 

Ten osad niechęci przypieczętowa- 

ny został kilka lat temu słynnym lis- 

tem biskupów katolickich, którzy bę- 

dąc wprowadzeni w błąd przez kler 

endecki rzucili co$ w rodzaju ostrze” 

żenia przed działalnością tej czołowej 

organizacji społeczno - zawodowej w 

Polsce. Na szczęście osad ten tkwi w 

malejących z dnia na dzień szeregach 

endeckich i nie ma żadnego praktycz- 

nego znaczenia: zwłaszcza, iż władze 

kościelne. samo życie coraz bardziej 

wyprowadza z błędu. 

Z. N. P. stał i stoi nadal niewzru- 

szenie na stanowisku uszanowania u- 

czuć przekonań narodowych i wyzna” 

niowych. Wystarczy zadać sobie trud 

przeliczenia kadr działaczy społecz- 

nych na wsi, by stwierdzić, że czoło” 

we w nich miejsca zajmują nauczy- 

ciele - związkowcy. 

Widzimy ich w oświatowej pracy 

w teatrach ludowych, 

sterze 

pozaszkolnej, 

strażach ogniowych, 

kół młodzieży wiejskiej, 

przy 

jako pio-    

nierów przysposobienia wojskowego 

i wychowania fizycznego, wreszcie na 

zaszczytnych stanowiskach w ruchu 

spółdzielczym, organizacjach  rolni- 

czych, a nadewszystko w samorządzie. 

Mimo, iż nad zróżniczkowanym 

pod względem narodowościowym na- 

szym krajem wisi wciąż jeszcze fata- 

lizm szkolnictwa  utrakwistycznego, 

zakorzenionego głęboko przez rządy 

endeckie, nauczycieli - związkowców 

widzimy w bliskiem współżyciu z ma- 

sami białoruskiemi i litewskiemi, o- 

piekujących się szczerze ich pracą na- 

rodową, uczących się ich języków i 

z najpełniejszym respektem odnoszą 

  

cych się do wszelkich pożytecznych 

wśród tych mas poczynań kulturalno- 

narodowych. 

Ci, dla których tak pojęta misja 

nauczyciela na ziemiach naszych sta- 

lasię alfą i omegą życia, zaiste wielką 

dziś obchodzą uroczystość. Dziesięć 

lat wytrwałej i owocnej pracy w służ- 

bie idei — to wielka rzecz. 

U schyłku tego pierwszego dziesię- 

ciolecia swego działania Z. N. P. stał 

się godnym kontynuatorem wielkiego 

dorobku prac kulturalno - oświato- 

wych, prowadzonych w okresie zabo- 

rów wyłącznie przez siły miejscowe. 

Owocami swej pracy: wznieca najlep” 

sze nadzieje na przyszłość, zapałem 

twórczym i swą tężyzną organizacyj- 

ną pobudza drzemiące siły potencjo* 

nalne ludu „kresowego', który w pań 

stwie polskiem widzieć zaczyna swą 

ostoję i jasną przyszłość. 

Dziś, 

czasach, gdy kraj rolniczy, jakim jest 

Wileńszczyzna, gnie się pod jarzmem 

nauczycielstwo nasze 

zwielokrotnić musi swe wysiłki, mu- 

si słać się szańcem, o który rozbiją 

się depresja i pesymizm, oraz destru- 

kcyjne wpływy agitacji rewolucyjnej 

ze wschodu. 

Życzymy Z. N. P. aby nauczyciel- 

stwo 

w tych niezwykle ciężkich 

kryzysu 

w całej swej 100-procentowej 

masie stało się pod jego sztandarami 

heroldem zgodnego współżycia całej 

ludności miejscowej i zwiastunem lep 

PRAWY KŁAJPEDZKIE. 5 
Wybory odbyly sie spokojnie. 

KŁAJPEDA. 4. 5. (Pat) — W dniu 
4 maja rano rozpoczęły się wybory do 
sejmiku kłajpedzkiego. Frekweneja 
wyborców jest bardzo duża. Przed nr 

Nota niemiecka 
z powodu zasmarowania szyldu konsulatu w Kłejpedzie. 

Poseł niemiecki p. Morath 
doręczył ministrowi spraw zagra” 
nicznych dr. Zauniusowi notę pro- 

Bojówki partyjne w Niemczech 
pod kontrolą. 

Dekret prezydenta Rzeszy. 
BERLIN. 4.5. (Pat) — Dziś wyda- 

ny został dekret prezydenta Rzeszy, w 
myśl którego wszystkie związki poli- 
tyczne, zorganizowane na wzór woj 
skowych, lub prowadzące podobną 
działalność, zostały poddane kontroli 
ministra spraw wewnętrznych Rzeszy 
Dekret ten uzupełnia analogiczne roz- 
porządzenie z 13 kwietnia b. r. w spra 
wie rozwiązania hitlerowskich oddzia 
łów szturmowych. Nowy dekret daje 
rządowi Rzeszy możność wykonywa* 
nia nadzoru nad wszelkiemi organiza 
cjami tego rodzaju oraz rozwiązywa” 
nia ich. o ile prowadzić będą działal 
ność. podkopującą autorytet państ: 
wa. 

Na zlecenie ministra spraw wew” 

nętrznych Rzeszy organizacje te zo- 

bowiązane są przeprowadzać zmiany 

statutowe, w razie zaś nieprzestrzega- 
nia zarządzeń ministra mogą być 

przez niego rozwiązywane. 

Równocześnie ogłoszony został de 
kret prezydenta Rzeszy, zarządzający 
niezwłoczne rozwiązywanie komuni: 
stycznych organizacyj bezbożników 
na całym obszarze Rzeszy. 

Rozwiązane zostają: międzynaro” 
dówka  proletarjackich organizacyj 
wolnomyślicielskich z egzekutywą w 
Berlinie oraz cały szereg innych ko- 
munistycznych związków wolnomyś- 
licielskich. 

Postanowienia tego dekretu prze- 
widują szereg ostrych kar za wszelkie 

próby kontynuowania działalności 
tych organizacyj, zwróconej przeciw* 

ko religji. 

Nowe morderstwo na terenie Gdańska. 
Hitlerowiec zomordował ławnika samorządu w Nytych. 

GDAŃSK, 4. 5. (Pat). W miejscowości 

Nytych na terenie wolnego miasta Gdańska 

przywódea miejscowej organizacji hitlerow- 

skiej Rudzinsky zamordował trzema strzała- 

mi z rewolweru ławnika miejscowego Sa- 

morządu dr. Gruena. Rudzinsky, który rze- 

komo miał być pijany, spoliczkował żonę 

Gruena, jakoby dotknięty uwagą. uczynioną 

pod jego adresem. 

W) bójce powstałej na tem tle pomiędzy 

Gruenem a Rudzinsky'm wzięło udział jesz 

cze 3 innych hitlerowców, którzy powalili 

Grucna na ziemię. W tym momencie Rudzin- 

   

sky wydobył rewołwer i trzema strzałami za- 
bił Gruena. 

Pelicja, przybyła na miejsce wypdaku, 
dokonała rewizji w Deutsches Haus. gdzie 
ukrył się Rudzinsky. Stwierzdone tam obec- 
ność wybitnych hitleroweów, a przedewszyst- 

kiem szefa bojówek hitlerowskich w Gdań- 

sku posła do Reichstagu Postera oraz chGrą- 
żego hitlerowców Linscmayera. 

Wypadek w Nytych wywołał wielkie wzbu 
rzenie. Prasa socjalistyczna domaga się ener- 
gicznych kroków w stosunku do hitleroweów. 

    

Sowiety wypowiedziały Łotwie 
traktat handlowy. 

RYGA. 4.5. (Pat) — Zupełnie nieo- 

czekiwanie przedstawiciel Sowietów 

w Rydze Świderski w rozmowie z mi- 

nistrem Spraw zagranieznych Zarin- 
и 

szem wypowiedział traktat handłowy 

łotewsko - sowiecki. 

Głód i nędza w Rosii. 
Co opowiadają uciekinierzy. 

Jeden z powracających z Rosji sowieckiej 

w tych dniach inżynier, t. zw. spec, opowia- 

dał na stacji w Baranowiczach, że w Rosji 

ceny na żywność doszły do zawrotnej, wy- 

sokości, prócz Moskwy, która ze względu na 

swe znaczenie reprezentacyjne, jako siedzi- 

ba rządu i stale odwiedzana przez przyjezd- 

nych obcokrajowców — jest zaopatrzona le- 
piej niż inne miasta w żywność. 
„W Omsku pud mąki żytniej kosztuje oko- 

ło 140 rubli sowieckich. kilogram koniny 7 

rubli, pud kartofli — 19 rubli, kilogram 

chleba — 1 rb. 15 kop. Na wsi jest jeszcze 

gorzej, gdyż kołchozy są ogołocene z żywnoś 

ci przez oddanie wyznaczonych kontygen- 

sów do składów państwowych do tego stop- 
nia, że zupełnie niema czem siać. Ludność 
ze wsi masewo emigruje do miast, zwłasz- 
cza do Moskwy. by ratować się przed gło- 
dową Śmiercią. 

Pewracająca z Rosji sowieckiej obywatel- 
ka czechosłowacka opowiadała na stacji w 
Stołpcach, że wyjeżdżając z Moskwy, kilka- 
krotnie narażona była na przeprowadzane w 

  

  

pociągach rewizje, dokonywane przez funk- 

cjonarjuszów O. G. P. U. i Gorkomu, poszu- 
kujących wywożonej przez wyjeżdżających 
z Moskwy podróżnych żywności. Znałezie 
ny u podróżnych chleb powyżej 800 gr. kon- 
fiskowano. Wiedług krążących wersyj, żyw- 
ność w Moskwie jest na wyczerpaniu, a' nie 
można myśleć o powiększeniu zapasów wo- 
bee ogołocenia wsi z żywności. Spodziewane 

jest ograniczenie pobytii w Moskwie przyby- 

wającym do Moskwy podróżnym zwłasz- 
cza interesantom z różnych prowineyj Ro- 

sji sowieckiej. 
Natomiast z terenu Białorusi sowieckiej, 

donoszą. że władze sowieckie zmniejszyły 
zatrudnionym w miastach Bobrujsku, Но- 
mlu i Mińsku racje chleba z 800 do 600 gr. 
Zarządzenie to wywołało zrozumiałe rozg0- 
ryczenie wśród mas robetniczych. Cheąe za- 
trzeć to wrażenie, władze sowieckie infor- 
mują fabkomy, że zarządzenie to jest przejś- 
ciowe, do czasu ukończenia kampanji siew- 
nej, której rozpoczęcie spowodowało zmniej- 
szenie dostaw żywności z prowineji. 

   

   

    

„Ratujcie, męczą nas i morzą głodem!” 

RÓWNE, 4. 5. (Pat). Wi dniu 1 maja 

przybył do Ostroga włościanin ze wsi Bory- 

sów. położonej na Białorusi Sowieckiej w 

pow. zasławskim. Człowiek ten przyszedł do 

Polski szukać pomocy, jako delegat kilku wsi 

okolicznych. Opowiada on: „Ludność wybra- 

ła mnie jako delegata, abym w jakikelwiek 
sposób przyszedł do Polski i prosił o pomoc, 
gdyż męczą i morzą nas głodem*. 

Z dalszego jego opowiadania wynika, że 
władze sowieckie nakładają na włościan tak 
wysokie podatki, że ci nie mogą im podołać. 
Pozatem powołują gospodarzy do przymu- 
sowej pracy za dzienną opłatą w kwoeic je 
dnege rubla, podczas gdy pud mąki kosz- 
tuje 80 rubli. Ludzie ci przechodzą praw- 
dziwą gehennę. Jedynym w swoim rodzaju 
delegatem zaopiekowały się miejscowe wła- 

dze. = 

  

UWADZE GOSPODYŃ! 
Najlepiej zabezpiecza na lato futra linne ubrania OD MOLI wypróbowany proszek 

japoński KATOL, co stwierdza fakt ten, Iż podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ- 

re były przesypane proszkiem Katol I zostały w Rosji, dopiero po upływie długich lat 

sprowadzone do Polski, okazały się całe tnietkniete przez mole. Kato! ma przyjemny 

zapach nie plami ubrania. 
KATOL tępi również radykalnie robactwo: pchły, pluskwy, prusak! karalu- 

chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatach i £.- p. W Polsce Katol jest zba- 

dany przez siły naukowe i uznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa 

= i owadów. Katol sprzedaje się w składach aptecznych I aptekach. 

Przedstawiclel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21.       
dolara. 
Тага о 38 proc. Pod wrażeniem alar: 
mów inflacyjnych z Ameryki kurs do 
lara uległ w ciągu dnia dzisiejszego 
niee giełdy za funt płacono 3,67 1/4 
dolara. 

Inflacja 
LONDYN. 4.5. (Pat) — Według 

doniesień z Waszyngtonu, Kongres a” 

merykański uchwalił wczoraj bili, na 

kładający na Federal Reserwe Board 
iązek obniżenia siły kupna do-      

  

da w imieniu swego rządu, aby winni 
zasmarowania zostali wykryci i uka- 

ną tworzą się długie kolejki. Н 
Mimo intensywnej agitacji, wybo” : 

ку обнуе аЕ ой ppołiejiie: , Przyjazd korespondentów 
zagranicznych. 

W tych dniach przybyło do Liiwy 
około 15 korespondentów pism zagrać 
nicznych, w tem 1 angielski, 5 niemie 
ckich, 5 łotewskich, 2 holenderskich. 

Wezoraj korespondenci wyjechali z 
Kowna do Kłajpedy, by śledzić za 
przebiegiem wyborów do sejmiku. 

testu w związku z zasmarowaniem 
szyldu i gmachu konsulatu niemiec” 
kiego w Kłajpedzie. Poseł Morath žą- 

x 

  

ŚWIAT 
ZA ZŁOTÓWKĘ! 

Od 1-go maja r. b. cena numeru „Świała” została 

obniżona ze zł. 1.40 na 1 z Į et y. 

W ten sposób „Świał” słaje się w dobie kryzysu dosłępnym 

dla najszerszych słer inteligencji polskiej, dając jej jednocześnie 

najciekawszą, aktualną lekturę i doborowe ilustracje. W każdym 

numerze znajduje się kupon dający 50%, zniżki do teatrów 

Narodowego, Letniego i Nowego w Warszawie. 

W numerze 19 wielki Konkurs p. t. „WIOSNA" 
z 

Prenumerata „Świała” wynosi obecnie w Warszawie 

tylko 5 złotych miesięcznie 
  

Każdy prenumerator otrzymuje za to: 

1) Co tydzień zeszyt „ŚWIATA” 
2) Co tydzień kupon zniżkowy do teatrów 
3) Raz na miesiąc duży tom doborowej powieści 

Prenumerata z odnoszeniem do domu zł. 5.50 miesięcznie, na prowincji 

zł. 6.— miesięcznie. Nowoprzybywający w maju prenumerałorzy moe 

gą otrzymać numery kwieiniowe bezpiatnie. 

Warszawa, Szpiłalna 12, konto P. K. O. 3.755 

, Zamówienia telefoniczne: 5064-00 

50 premij po 10.000 zł. 

CENA: 

» 2 
„ całego 

  

  

Restauracja „ZACISZE” 
zastosowując się do warunków życiowych społeczeństwa, urządziła na wzór 

Stolicy, w tymże lokalu 

„BAR ANGIELSKI" 
dająe tym sposobem dostęp szerszemu ogółowi do restauracji, gdzie będzie 

można wypić i zakąsić za minimalną opłatą. 

DZIŚ OTWARCIE. 

  
POLSKIEJ PAŃSTWOWEJ LOTERIJI 

W NAJSTARSZEJ SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

K. GORZUCHOWSKIEGO 
WILRO, UL. ZAMKOWA 9 

Znacznie zwiększona ilość wygranych 

1/4 losu 18 zł. 

” 

” 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą. Konto poczt. 80365. 

    

              
    

  

20 zł. 

40 zł. 

    

ZARZĄD. 

  

Na Dalekim Wschodzie. 
Koncentracja wejsk japońskich w miejscowości Kiryn. 

MOSKWA. 4.5. (Pat) — Dzienni- 
ki tutejsze podają wiadomość z Muk- 
denu, powtórzoną przez prasę daj 
reńską 0 koncentracji znacznych Sił 
zbrojnych japońskich w miejscowości 

Kirynie. 

Dokonywane jest transportowanie 
wojsk z Charbinu. Wpobliżu miejsce” 
wości Dunhuan toczą się obecnie wal 
ki między wejskami japońskiemi a 
siinemi oddziałami powstańców chiń: 
skich. 

  

Liczba sił zbrojnych w Mandżurii. 

GENEWA, 4. 5. (Pat). Komisja ankieto- 

wa do spraw Mandżurji w raporcie, ustała- 

jącym liezbę jednostek kojowych na terenie 

mandżurskim, podaje ilość żełnierzy japoń- 

skich na 22.400. Nieregularne wojska chiń- 
skie składają się ze 110 tys. żołnierzy, zaś 
wojska mandżurskie, zreorganizowane przez 
Japończyków liczą 85 tysięcy. 

Wykrycie spisku przeciwko komisji ankietowej L. N. 

LONDYN. 4.5. (Pat) — Władze 

mandżurskie wykryły spisek przeciw 

ko komisji ankietowej Ligi Narodów. 
Dokonano wielu aresztowań. 

Także sposób wydostawania „pożyczki”. 
PARYŻ, 4. 5. (Pat). Z Dalekiego Wschodu 

donoszą, że w miejscowości Czang-Tou w 
prowincji Fe-Czo-Wan gen. Maa, dowodzący 
zastępczo 29 armją, usiłował porwać bisku- 
pa traneuskiego Rouchouse. 

Zamierzał on w ten sposób wydostać od 
tutejszej misji katolickiej „peżyczkę* w wy- 
sokości półtora miljona dolarów. Biskupowi 
udało się ukryć. Żełnierze chińscy areszto- 
wałi wikarjusza, którego niebawem wypusz- 
стопо na wolność, ażeby zebrał odpowiednią 
ilość pieniędzy. 

Konsul francuski zaprotestował przeciwko 

takiemu postępowaniu wojsk chińskich i u- 

    

Uprasza się uprzejmie W. Pp. 

świadków zajścia na sali Kina 
„Helios“ dn. 2 b.m. o g. 10-ej 
wieczorem o łaskawe podanie 
swoich nazwisk i adresów do 
Sz. Red. „Kurjera Wileńsk.".   

zyskał dla ochrony misji straż, złożoną z 34 
żandarmów. 

Polskie bekony górą. 
LONDYN. 4.5, (Pat) — , Wobec trwania 

duńskiego lokautu bekonowego ceny na poł 
skie bekony stale wzrastają. Tuż przed lo- 
kautem duńskim ceny lepszych bekonów pol- 
skich wynosiły 44 szył. za centnar. 

Bezpośrednio po ogłoszeniu doszło do 50 
szyl., a obecnie wahają się między 58 a 66 
szyl. za ceninar. W kołach fachowych uwa- 
żają, że cały przyszły tydzień, nawet gdyby 
lokaut skończył się w końcu bieżącego ty- 
godnia, rynek angielski będzie dla Danji stra- 
cony, wskutek czego polskie bekony jeszcze 

zyskają na cenie, 
Można przyjąć prawie za pewne, że beko- 

ny połskie wzrosną w cenie w Londynie © 
50 proc. W innych miastach angielskich 
wzrost cen jest jeszcze wyższy. Wątpliwem na 
tomiast jest, aby skorzystał na ilości, albo- 

wiem według otrzymanych wiadomości nie 
załadowano w tym tygodniu więcej, niż w 
ubiegłym. 
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KUR J ER 

Misja nauczycielstwa szkół POWSZ. 
na Ziemiach Północno - Wschodnich. 

(Specjalny wywiad „Kurjera Wileńskiego" u posła Stanisława Dobosza, 
Prezesa Zarządu Wileńskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego 

z okazji 1O-lecia organizacji). 
W artykule wstępnym dzisiejszego 

„„Kurjera Wileńskiego*, pošwięco 
nym 10-mu zkolei wileńskiemu doro- 
cznemu zjazdowi nauczycielstwa zrze 
szonego w potężnej organizacji zawo 
dowej Z. N. P., omówiliśmy zagadnie 
nia pracy społeczno - oświatowej w 
naszym kraju z redakcyjnego punktu 
widzenia. 

Pragnąc sprawę tę oświetlić ze sta 
nowiska, obchodzącego swój pierw- 
szy jubileusz Związku, któremu nie- 
małże niepodzielnie przypadła w u 
dziale misja realizacji powyższego za 
gadnienia na wsi, zwracamy się do 
źródła najbardziej bodaj w tej mie- 
rze autorytatywnego, t. j. prezesa Wil. 
ОКг. Związku i wybitnego działacza 
społecznego i politycznego w jednej 
osobie, p. posła Stanisława Dobosza. 

Z, posłem Doboszem w okresie je- 
30 przedlužanej od lat pięciu stale 
kadencji na zaszczytnem stanowisku 
prezesa Związku, mieliśmy niejedno- 
kroinie rozmowy, które znajdowały 
swój oddźwięk na łamach „K. W.*. 
Nie chcąc się przeto powtarzać, wy: 
bieramy eelowo temat, przekraczają 
cy swemi założeniami, ramy szabło* 
nowych .„jubileuszowych* wywiadów 
dziennikarskich. 

Rozpoczynamy zatem naszą roz- 
mowę z p. posłem Doboszem temi sło- 
wy: 

— Z okazji 10-lecia Z, P. N. na na 
szych ziemiach, wydaje nam się sui 
generis koniecznością szersze omówie 
nie misji związkowego nauczycielst- 
wa, jako elementu przodującego szcze 
gólnie na wsi w zakresie pracy spo- 
tecznej. Respektująe zasadniczy kie- 
*unek praey Związku, prosimy p. po- 
sła © wypowiedzenie się, co do szere- 
gu poczynań elementu związkowego 
na niwie oświatowej, kulturalno-spo- 
Aecznej, samorzadowejį, a nadewszy- 
stko w dziedzinie stosunków narodo- 
wościowych. 

— Jestem niezmiernie wdzięczny 
Redakcji „Kurjera Wileńskiego — 
zaczyna swe wywody poseł Dobosz — 
za poświęcenie tyle uwagi pracy na- 
uczycielstwa związkowego, choćby 
dlatego, iż daje mi to możność publi- 
<znego wypowiedzenia się o całym 
szeregu pierwszorzędnych zagadnień 
życia społecznego, wiążącego się z pra 
<ą nauczyciela na Ziemiach Półnoeno- 
Wschodnich. 

Zanim przejdę do omówienia kwe 
styj poruszonych przez pana — po* 
zwolę sobie rzucić szkie rozwoju na- 
szej organizacji w obrębie Kurator: 
jum Okręgu Szkolnego Wileńskiego. 

Początków naszej organizacji w 
Wileńszczyźnie należy szukać w ok- 
resie tworzenia się zrębów państwo- 
wego szkolnictwa powszechnego, dla 
którego niedostatecznemi pod wzglę- 
dem ilościowym okazały się szeregi 
dawnych pionierów oświaty z okresu 
łajnego szkolnictwa polskiego. 

Młody nauczyciel, rzucony do 
pracy często w nieznanym mu tere- 
nie siłą rzeczy borykający się z wiel- 
kiemi trudnościami, zarówno przy or 
ganizowaniu szkoły, jak i pracy spo- 
łeczno-oświatowej, zaczął szukać spo 
sobów ułatwienia sobie, powierzonej 
mu misji. Wówczas z grona tych, ce 
mieli już za sobą doświadczenie pra- 
cy szkolnej i organizacyjnej, wyłania 
się myśl zorganizowania nauczyciel- 
stwa pod sztandarami Związku Pols- 
kiego Nauczycielstwa Szkół Powsze- 
chnych. 

— Tu zdaje się decydującym mo” 
mentem o przyjęciu się tej organizacji 
w terenie były jej założenia ideologi- 
czne... 

— Oczywiście tak, bowiem Z. P. 
N. S. P. różnił się od innych organiza 
cyj zawodowych tem. że ma na celu 
nietylko obronę interesów zawodo: 
wych nauczycielstwa, ale przedew- 
szystkiem szeroko zakrojoną pracę 
społeczną, wśród mas ludowych, ma* 
jącą na celu należyte postawienie sto 
sunku obywatela do własnego państ- 
wa. W 1922 roku, w czasie wakacyj 
powstaje w Wilnie Komisja Zarządu 
Głównego Z. P. N. S. P. na czele któ- 
tej staje p. Stanisław Gałązka. Od 
tego czasu rozpoczyna się szybki roz- 
wój organizacji na terenie Wileńszczy 
zny. W ośrodkach gminnych tworzą 
się ogniska, w miastach powiatowych 
oddziały powiatowe, organizacyjni: 
uzależnione od komisji wileńskiej. W 
r. 1927 następuje organizacyjne zespo 
lenie się Związku, działającego na te 
renie województwa nowogródzkiego 
z komisją wileńską, która przekształ 
ca się w okręg i następuje zmiana na 
słanowisku prezesa, wskutek delego- 
wania przez Ministerstwo W. R. i O. 
P. p. Stanisława Gałązki do Ameryki 
dla pracy oświatowej wśród tamtej 
szej Polonji. 

W r. 1930 na zjeździe ogólnopol- 
skim delegatów Z. P. N. S. P. i Związ- 
ku Zawodowego Nauczycielstwa Pol- 
skich Szkół Średnich w Krakowie, 
następuje połączenie. tych 2ch organi- 
zacyj w jeden potężny, liczący około 
45 tysięcy członków Związek Nauczy* 
cielstwa Polskiego. 

— Jak się obeenie przedstawia 

  

stan Z. N. P. na terenie swego okręgu 
organizacyjnego? 

„ — Okręg Wileński Z. N. P. obej: 
muje Kuratorjum Szkolne Wileńskie, 
w obręb którego wchodzą tereny wo- 

  

Licząc się ę dużem zróżniczkowa- 
niem terenu pod względem narodo- 
wościowym i wyznaniowym, momen- 
tów tych do swej pracy nie wnosimy, 
a staramy się uwzględniać potrzeby 

Poseł Stanisław Dobosz 
Prezes Zarządu Okręgu Wileńskiego Z. N. P. 

jewództwa wileńskiego i nowogródz: 
kiego. Według obliczenia z dnia 1-go 
stycznia r. b. na ogólną liczbę 4389 
nauczycieli szkół powszechnych, 3056 
t, j. 69,7 procent należy do naszej or- 
ganizacji. Obecnie liczba członków 
Z. N. P. dochodzi do 3200, wówczas, 
gdy do przeciwnej nam organizacji, 
t. zw. Stowarzyszenia Chrześcijańsko- 
Narodowego Nauczycieli Szkół Pow- 
szechnych należy 243. stanowiąc 5,6 
procent, reszta to nauczyciele niezor 
ganizowani. Okręg Wileński liczy 188 
ognisk, skupiających się w 17 oddzia- 
łach powiatowych. 

— Zbliżające się do odpowiedzi na 
podstawowe pytanie, wyłuszczone na 
wstępie rozmowy, proszę naszego in- 
terlokutora o charakterystykę nauczy 
cielstwa związkowego... 

— W zakończeniu swego szkicu 
organizacyjnego pozostaje mi stwier- 
dzić, że na kadry naszych związkow- 
ców, składa się element nawskroś ide 
owy, który zorjentowawszy się nale- 
życie w potrzebach tych ziem i dosto 
sowawszy się do specyficznych warun 
ków pracy — dąży do rozwiązania naj 
trudniejszych problemów życia tutej: 
szego i pracy państwowotwórczej. 

Zdając sobie doskonale sprawę z 
odpowiedzialności przypadającej ro- 
li, dążymy do wcielania w życie ide 
ałów wysuniętych przez wielkiego sy 
na tej ziemi, a honorowego członka 
naszego Związku, Budowniczego Pol- 
ski Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

— Na czem polega praca spełecz- 
no - kulturalna nauczycielstwa w te- 
renie? 

— Wychodząc z założenia, że naj: 
lepszą formę pracy społecznej jest 
praca organizacyjna; członkowie Z. N. 
P. uczestniczą w życiu wszystkich or 
ganizacyj społecznych na swoich od- 
cinkach. Najliczniejszy udział człon* 
ków Z. N. P. przejawia się w pracach 
Związku Młodzieży Wiejskiej, Zwią- 
zku Strzeleckiego, Straży Pożarnych 
i Kółek Rolniczych. Pozatem człon- 
kowie Związku prowadzą cały szereg 
prac samodzielnie w zakresie społecz 
no - oświatowym, P. W. i W. F., te- 
atrów i chórów ludowych, jednem 
słowem zależnie od swych osobistych 
upodobań, aspiracyj, a nadewszystko 
potrzeb swego terenu. Tu znów pod* 
kreślić wypadnie, że nauczycielstwo 
w 90 proc. prowadzi te prace honoro- 
wo, nie otrzymując żadnego wynagro 
dzenia, a bardzo często pokrywa ze 
swoich szczupłych poborów nawet wy 
datki rzeczowe, związane z fą pracą. 

— Praca samorządowa... 
— Najważniejszym bodajże odcin 

kiem działalności społecznej nauczy- 
cielstwa jest udział jego w pracach 
samorządu gminnego i powiatowego. 

W całym szeregu gmin, członko- 
wie Z. N. P. zasiadają w radach gmin 
nych, przewodniczą komisjom oświa- 
towym, biorą udział w komisjach re- 
wizyjnych, zaś dowodem należytego 
doceniania ich roli, niech służą fakty. 
ostatnio eoraz częściej się powtarza- 
jące, wybierania nauczycieli na stano- 
wiska wójtów gmin i członków sej- 
mików powiatowych. Licząc się z tem 
zarząd Okręgu Z. N. P. w r. ub. urzą- 
dził Zjazdy Wojewódzkie (w Wilnie 
i Nowogródku) nauczycieli. samorzą* 
dowców oraz powołał do życia przy 
okręgu komisję samorządową, która 
ma na celu koordynowanie prac sa- 
morządowych, tudzież należyte przy 
gotowanie nauczycielstwa do wykony 
wania zadań w tej dziedzinie. 

— Pozostaje nam zatem omówie- 
nie stosunku nauczycielstwa związ- 
kowego do zagadnień mniejszościo- 
wych, / 

— Jaki on jest, juž chočby z cha- 
rakterystyki działalności społecznej 
nauczycielstwa w terenie wynika. 

kulturalno - oświatowe i dążenia na- 
rodowe wszystkich obywateli, biorąc 
tutaj za punkt wyjścia rzetelne ich 
ustosunkowanie się do interesów pań 
stwa. Dowodem tego może być orga: 
nizowanie przez nauczycieli, chociaż- 
by przedstawień w języku ludności, 
zamieszkującej dany teren i praca 
samokształceniowa w zakresie рохпа- 
wania języków białoruskiego i litew- 
skiego, mająca na celu jeszcze więk- 
sze zbliżenie się do mas wśród któ- 
rych nauczycielstwo pracuje. 

Korzystając z życzliwości „Kurje- 
ra Wileńskiego* do nauczycielstwa, 
pragnę dać wyraz swemu głębokiemu 
przekonaniu, że Z. N. P. wchodząc w 
drugie dziesięciolecie swej działalno- 
ści na tych ziemiach z tak wyraźnemi 
plonami, nietylko, że owoców swych 
dotychczasowych wysiłków nie zmar- 
nuje, lecz je powiększać będzie jesz- 
cze w szybszem tempie. 

— I my tego, Panie Prezesie, 
Z. N. P. z okazji jego pierwszego ju- 
bileuszu życzymy. 

B. W. Ś. 

Konferencja oświatowa. 
Dnia 4 maja 1932 r. rozpoczęła 

się konferencja oświatowa zorganizo- 
wana przez Zarząd Okręgu Wileńskie 
go w liczbie 42 osoby. 
go w Wilnie, 

W konferencji wzięli udział przed 
stawiciele wszystkich powiatów woje 
wództw wileńskiego i nowogródzkie* 
go w liczbie 42 osób. 

Konferencję zagaił prezes Wileń- 
skiego Okręgu Z. N. P. p. Stanisław 
Dobosz poseł na Sejm, witając przed- 
stawiciela Kuratorjum p. wizytatora 
Glinickiego, inspektora szkolnego p, 
Starościaka, przedstawiciela Zarządu 
Głównego Z. N. P. p. Wierciocha oraz 
zebranych uczestników. 

Konferencji przewodniczył p Ed 
ward Stubiedo, który obejmując prze 
wodnictwo scharakteryzował cel kon- 
ferencji, zawierający się w głębokiem 
dążeniu pracowników oświatowych 
do skoordynowania wysiłków w pra- 
cy oświatowej, 

Następnie p. Stubiedo wygłosił re- 
ferat p. t. „Praca oświatowa, a orga” 
nizacje społeczno - oświatowe”. 

W referacie został omówiony u- 
dział nauczyciela - pracownika oświa 
towego w pracy oświatowej oraz jego 
stosunek do organizacyj. 

W zakończeniu referatu i dysku- 
sji uchwalono szereg rezolucyj, ujmu- 
jących powyższe zagadnienie. 

W dalszym ciągu został wygłoszo- 
ny referat p. t. „Praca oświatowa w o- 
parciu o wartości regjonalne* przez 
p. Jana Szkopa oraz koreferat na ten- 
że temat przez p. Edwarda Aluchnę. 

Dyskusję nad referatem oraz dal- 
szy ciąg obrad odroczono do dnia 6 
maja 1932 r. : 

Na specjalne uznanie zasługuje 
fakt licznego udziału pracowników o- 
światowych w konferencji oraz rze 
czowość w ujmowaniu zagadnień 
związanych z pracą oświatową, pro” 
wadzoną dzisiaj w nadzwyczaj trud- 
nych warunkach. 

Inicjatywa Związku Naucz. Polskie 
go zwołania takiej konferencji jest wy 
razem, że nauczycielstwo oraz Zwią- 
zek Naucz. Polskiego pracę oświato: 
wą traktuje jako zagadnienie wielkiej 
wagi, szczególnie na naszych tere: 
nach. 

Konferencja odbyła się w sali Ku- 
ratorjum, 

W KRYNICG Willa „Białej Róży 
ordynuje jak zwykle,, 

Dr. Juljan Aronson 

WILENSKI 

3 Maja w Wilnie. 
Wilno, zwyczajem tradycyjnym 

dzień 3 maja obchodziło bardzo uro- 
czyście. Już w przeddzień miasto 
przybrało charakter uroczysty. Na 
wszystkich domach powiewały flagi 
o barwach narodowych. Gmachy i in- 
stytucje państwowe, samorządowe i 
wojskowe przybrano zielenią oraz ilu 
minowano. Najefektowniej ilumino- 
wane były Góra Zamkowa i Trzykrzy 
ska oraz dworzec kolejowy. Ulicami 
miasta przeciągał capstrzyk orkiestr 
wojskowych. 

NABOŻEŃSTWO. 
W dniu 3 maja od samego rana 

tłumy mieszkańców ciągnęły na ul. 
Wielką, gdzie w kościele św. Kazimia 
rza odbywało się uroczyste nabożeńst 
wo, celebrowane przez J. E. ks. bis- 
kupa Michalkiewicza w otoczeniu li- 
cznego duchowieństwa. Na nabożeń- 
stwie obecni byli wojewoda Beczko- 
wicz, w otoczeniu wyższych urzędni-. 
ków województwa, prezydjum Magi- 
stratu, Senat U. S. B. in corpore, pre- 
zes Sądu Apelacyjnego i Okręgowego 
w gronie sędziów i prokuratorów, kor 
pus oficerów z gen. Skwarczyńskim 
na czele, przedstawiciele organizacyj 
społecznych i oświatowych oraz dele- 
gacje związków zawodowych, korpo- 
racyj akademickich, zastępy młodzie- 
ży szkolnej i £. p. 

Przed kościołem ustawiły się w 
karnym ordynku oddziały garnizonu 
wileńskiego wszystkich rodzajów bro- 
ni. 

DEFILADA. 
Po nabożeństwie w godzinach po- 

łudniowych na ul. Mickiewicza odby- 
ła się imponująca defilada wojsk, or: 
ganizacyj przysposobienia wojskowe- 
go oraz Związków i organizacyj spo- 
łecznych i oświatowych. Defiladę 
przyjął dowódca dywizji piechoty gen. 
Skwarczyński w otoczeniu wyższych 
oficerów. Na udekorowanej zielenią 
trybunie zajęli również miejsca przed 

- stawiciele władz z p. wojewodą Becz- 
kowiczem na czele. 

Defiladę prowadził 
wicz. 

W godzinach popołudniowych we 
wszystkich oddziałach garnizonu wi- 
leńskiego odbyły się pogadanki i od- 
czyty dla żołnierzy. 

pułk. Filipo- 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

PLAN 
25-ej - 

Polskiej Państw. 
Loterji Klasoweį. 
160.000 Iosėw, na ktėre pada 

w pięciu klasach 80.000 wygra- 

nych i 211 premij. 

Cena całego losu wraz z kosz- 

  

tami wynosi w każdej klasie — 

40 złotych. 

Największa wygrana 
w szczęśliwym wypadku 

1.060.000 zł. 
MILJON złotych. 

W pierwszych 4-ch klasach: 

4 wygrane po 60.000 zł. 

4 a >430:000-, 
4 > + 15.000 

razem 14.000 wygranych 

160 premij po 1.000 zł. 

W piątej klasie: 

| premja 200.000 zł. 

50 premij po 10.000 „ 

| wygrana 300.000 ,„ 

it. p. 

oraz 

1 = 150.000 „ 

i х 100.000 , 

1 » 75.000 , 

2 wygr. po 50.000 , 

6%, зО 2000 ; 
S. „201000 

20555 > 1200035, 
30 „ 10.000 „ 
SL. w 0007 
0 „2000-25 

3005 че 2000 - 
Id 210005 

64.064 , o 250: 

Daty ciągnień: 

Lej klasy 19 i 20 maja 

I-ej „ I6i 17 czerwca 

Ш-е) „ 14i 15 lipca 

IV-ej „„ 11 1 12 sierpnia 

V klasa od 9 września do 12 

października 1932 roku. 
LLS S) 

   OLEJ OLIWNY 
sławny na cały świat olej bieknosci 

Olej eliwny chroni cerę — zachowuje jej młodość 
i piękność. Czy można jednak użyć do wyrobu 
mydła tyle oleju oliwnego, by mydło to nabrało 
wartości kosmetycznych ? Palmolive odpowiada: 
— tak! i przedstawia obok naocznie, jaka ilość 
oleju oliwnego zużyta zostaje do wyrobu jednego 
tylko kawałka mydła Palmolive. Dalszymi skład- 
nikami są oleje palm i orzechów kokosowych. 
Trzy te oleje mięsza się z sobą według recepty, 
stanowiącej naszą ścisłą tajemnicę. 

Przeszło 20000 specjalistów kosmetyki cąłego 
Świata poleca od szeregu lat mydło Palmolive. 
Niech Pani usłucha ich rady i używa również 
mydła Palmolive dla dobra Swej urody. 
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Prawdziwe mydio Palmolive sprzedawane jest tylko w zielonem 
opakowaniu z czarną oposką i zlotym napisem Palmolive.    
      

      

25-lecie 
Tow. Krajoznawczego. 
> W roku walki wzmożonej o pra- 

wo do samodzielnego bytu narodu, o 
mowę ojczystą w szkołe na ziemiach, 
które wydały Adama Mickiewicza i au 
tora Mazurka Dąbrowskiego, Teofila 
Lenartowicza i Stefana Żeromskiego, 
Henryka Sienkiewicza i Jana Kaspro- 
wicza założone zostało Polskie Towa- 
rzystwo Krajoznawcze. > 

Na Ogrodzienieckim zamku, pod- 
czas burzy, powstało z zachwytu i o- 
stało się, by coraz wyższym służyć ce- 
lom... 

„..Ogarnęło myślą przeszłość i przy_ 
szłość, zjednoczyło pod swym znakiem 
wszystkie stolice Rzeczypospolitej: 
Wielkopolski Poznań i Małopolski 
Kraków z Mazowiecką Warszawą. ot- 
wierało oczy na piękno rodzimego 
krajobrazu. 

Objęło naukę i sztukę, pracę spo- 
łeczną i wychowanie młodych pokoleń. 
Pod przewodnictwem Zygmunta Glo- 
gera, Kazimierza Kulwiecia. Aleksan- 
dra Janowskiego — jednoczyło myśli 
i serca w wiernej służbie idei krajo- 
znawezej“. 

Tak brzmiala odezwa wzywająca 
Koła Krajoznawcze, zwłaszcza zawią- 
zane wśród młodzieży, do zjazdu na 
dzień 2-go maja do Warszawy. Orga- 
nizacja Zjazdu pod protektoratem; P. 
marszałka Senatu Raczkiewicza, w 0- 
sobach pp. J. Remera, Patkowskiego 
i Janowskiego, (ojca wycieczek i kół 
krajoznawczych), ze wzorową staran- 
nością przygotowała przyjęcie, nocleg 
i posiłek dla 1000 młodzieży, która za 
13 zł. od osoby mogła przez dwa dni 
zwiedzać stolicę, uczestniczyć na Zjeź- 
dzie i napatrzeć się na 3 majową, wspa 
niałą Rewję wojskową na placu Ponia- 
towskiego. 

Akademję Krajoznawczą w _ Sali 
Miejskiej zagaił w obecności Pana 
Prezydenta, premjera Prystora panów 
ministrów i tłumu gości, oraz młodzie- 
ży w strojach ludowych swoich okolic, 
p. marszałek Raczkiewicz, prezes Ra- 
dy Głównej P. T. K. Poczem zabierali 
głos: p. Min. Wyzn. i Ośw. Publ. J. 
Jędrzejewicz i prezydent m. Warsza- 
wy p. Z. Słomiński, p. Janowski wy- 
głosił krótki referat „W służbie idei“, 
zaś o przeszłości i przyszłości krajo- 
znawstwa mówił p. Kulwieć, honoro- 
wy członek P. T. K. 

Nastąpiły produkcje regjonalne Kół 
Młodzieży: śpiewali Kaszubi, piękne, 
poważne swe pieśni, jak szum dale- 
kiego morza, rżnęli marsza podhalań- 
skiego, górale w cyfrowanych port- 
kach, ślązacy, górnicy z Katowic, po- 
witani oklaskami, śpiewali chór, 
dobrze wyszkolony, ale raczej literac- 
ki niż ludowy, tylko pieśń do św. Bar. 
borki robiła wrażenie starodawnej. 
Marsz weselny Kurpiów był zato zu- 
pełnie ludowy, ze swymi muzykantami 
w łapciach i bronzowych siermięgach, 
i dziewczęta w ślicznych strojach. Ło- 
wicka kapela ludowa w pasiastych, po 
marańczowych z czarnem portkach za 
grała z werwą marsza, a potem... p. 
Białkowski, artysta Reduty zadekla- 
mował „Litwo, Ojczyzno moja”! bo 
nic innego z północnych krańców Rze- 

czypospolitej nie byli łaskawi przygo- 
tować ci, co się zajmują u nas krajo- 
znawstwem. Było to bardzo przykre 
dla obecnych. 

Poleszuki przybyli w strojach i z 
instrumentami, dudą i basetlą, ale na 
szych cymbałów, skrzypców i bęben- 
ka nie usłyszeliśmy, nie zatańczono 
wieczorem krucielicy, albo lewonichy. 
nie zaśpiewano, ani połskiej, ani bia- 
łoruskiej piosnki z Wileńszczyzny i 
żeby nie kilka dziewczynek z Gimn. 
S. S. Nazaretanek, pod przewodnict- 
wem p. Cywińskiej, ubranych wedle 
wzorów dawnych, ludowych strojów 
i które gorliwie spełniały swój obowią 
zek kwestarek na Katedrę wileńską, 
to nasze ziemie nie miałyby swego 

  

znawstwa. 

W IABOMOŚCI z KOWNA 
1-SZY MAJA NA LITWIE. 

Pierwszy maja minął w Kownie spokojnie 
W sobotę policja a towała kilku komuni- 
stów, którzy szykowali demonstrację. Za zez 
woleniem władz w sali Tilmansa odbył się 
wiec socjaldemiok , który się zakończył 
odśpiewaniem m: ynarodówki. 

Naogół pierwszy maja minął w Litwie 
spokojnie. 

WYSTAWA POLSKICH MALARZY. 
Rytas 27.IV, zamieszcza obsz. iecenzję 

o wystawie obrazów, zorganizowanej ostatnio 
w Kownie przez małarzy polskich: Z. Roe- 
merową i J, Perkowskiego. Dziennik w spo- 
sób nader przychylny omawia wystawione 
przez polskich małarzy obrazy, przyczem pod- 
kreśla występujący w nich żmudzki charak: 
ter twórczości artystycznej. 

ARESZTOWANIE KSIĘDZA. 
„Dzień Kowieński* (Nr. 95) donosi: Sąd 

Włjenny skazał poniewieskiego ks. Waj 
liekunasa na dwa lata więzienia za wygło- 
szenie przeciwrządowej mowy nv kościele. 
Trybunał Najwyższy wyrok Sądu Wojennego 
zatwierdził Obecnie Prokuratura Sądu Wo- 
jennego wydała rozporządzenie, aby ks. Waj- 
tiekunasa aresztowano celem osadzenia w 
więzieniu. (Wilbi(. 

PROPAGANDA KOŚCIOŁA NARODOWEGO 
W! LITWIE. 

29 ub. m. na zebraniu, zorganizowanem 
przez T-wo Odrodzenia Litwy inż. Stanajtis 
wygłosił odczyt n. t. kościoła narodowego 
Litwinów amerykańskich. O akcji rozwija- 
nej w Litwie przez kościół rzymski, inż 
najtis wyraził się nieprzychylnie, zaznacza- 
jąc, że jest ona szkodliwa dła litewskiej: pra- 
cy kulturalno-narodowej. Prelegent propa- 
guje idee kościoła narodowego. 

ZWOLNIENIE 20 ARTYSTÓW: TEATRU 
PAŃSTWOWEGO. 

30 ub. m. zawiadomiono o zwolnieniu z 
Teatru Państwowego 20 osób personelu. 

Rozporządzenie o zwolnieniu obowiązuje 
od 1 sierpnia. Oprócz tych zabiegów oszczęd- 
nościowych zredukowano również gaże in- 
nym artystom, a między in. dyrygentowi 
Brukszy i kierownikowi baletu Zwierewowi. 
Ogółem budżet Teatru zmniejszono o 700 ty- 
sięcy litów rocznie. 

ZABÓJSTWO ADWOKATA 
Wi JURBORGU. 

Z Jurborga donoszą, że w ub. czwartek 
znaleziono tu na żydowskim cmentarzu zwło 
ki zabitego adwokata Adamajtisa. Sekcja 
zwłok wykazała, że został on zabity pięciu 
strzałami. Zabójey nie zostali jeszcze wykry 
ci. Na miejsce wypadku przybyli z Kowna 
urzędnicy policji kryminalnej. ‚ 

Jak obiegają pogłoski, sprawców zabój- 
stwa należy szukać wśród okolicznych włoś- 
cian, którym zabity pożyczał pieniądze, po- 
bierając wielkie odsetki i licytując mienie 
swych niewypłacalnych dłużników. 

Zabity liczył 60 lat. 

Uwaga, oszuścil... 
WARSZAWA, 4.5, (Pat) -— Syndy- 

kat Emigracyjny ostrzega przed wer- 
bunkiem, jaki ostatnio ujawniono na 
Kresach. Podejrzani osobnicy, jak sie 
okazuje, przyjmują ochotników do 
armji japońskiej. Impreza ta jest zwy- 
kłem oszustwem. 

i pięknym 

   
   

   

  

   

znaku na tym ciekawym 
Zjeździe. 

Po Akademji P. Prezydent przyj- 

mował młodzież na Zamku herbatką 
i łaskawie z nią rozmawiał, przyglą- 

dając się tańcom góralskim i prześli- 
cznemu tańcowi mieszczek żywiec- 
kich, które ubrane w adamaszkowe 
spodnice i haftowane muśliny, wyglą 
dały jak królewny z bajki, jak lalki 
cukrowe i tańczyły stary taniec „.sze- 
wiecki*, 

Pochód młodzieży poszedł pod Bel- 
weder z hołdem Marszałkowi Piłsud- 
skiemu, bawiącemu w Sulejówku. 
Tam młodzież wileńska wręczyła mło 
dzieży krakowskiej ziemię z pod na- 
szej zagrożonej Katedry. Był to pięk- 
ny sposób prośby o pomoc. 

Wieczorem tańce ludowe i przemi 
ła herbatka w Sali Miejskiej zakoń- 
czyły tę młodzieńczą uroczystość, 
której punktem kulminacyjnym by- 
ło odznaczenie na Zamku przez P. 
Prezydenta Połonją Restituta p, Pat- 
kowskiego, za zasługi na polu krajo- 

Hel. Romer,
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Pierwsza wiosenna burza. 

W. noey z 3 na 4 b. m. nad Wilnem i po- 
wiatem wileńsko-trockim przeszła pierwsza 
wiosenna burza połączona z silną ulewą i 
uderzeniami piorunów. 

Na terenie pow. wileńsko-troekiego pio- 
run uderzył w piorunochron kościoła w Po- 
łukni wpadając następnie przewodami do 
ochronki, gdzie zabił 9-letniego wychowan- 
ka Stefana Sielenisa oraz  poraził ciężko 
dwie wyehowawczynie ochronki G. Jurowi- 

czównę i St. Bartosiewiczównę. 
We wsi Dieniszki w rejonie Olkienik 

piorun uderzył w dom Łoszeja Michała 
wzniecając peżar. Również pożar wzniecony 
został w strażnicy granicznej Łaski koło 
Łoździej. Ogień żołnierze zdołali szybko u- 
gasić. 

Na pograniczu polsko-litewskiem od u- 
derzeń piorunów w kilku miejscach wznie- 
cone zostały pożary. 

Pożary w Wileńszczyźnie. 
Wi ciągu ubiegłej doby 

Wileńszczyźnie dwa groźne 
Jeden pożar naskutek złej 

wedów kcminowych wybuchł we wsi Bieli- 
katory, gminy ej. Ogień powstał 

zanotowano w 

  

słobod. 
w zabudowaniach Wincentego Ostapki, po- 
czem przerzucił się na sąsiednie zabudowania 
Akcja ratunkowa trwała przez kiłka godzin. 
Pastwą płomieni padło 6 gospodarstw częś- 
ciowe wraz z martwym i żywym inwenta- 

rzem. 
Podczas pożaru doznała dotkliwych popa 

rzeń Anna Ostapkowa, która usiłowała ura- 

      

tować z płonącego budynku najbardziej war- 
tościoówe przedmioty. W stanie ciężkim prze 
wieziono ją do szpitala w Brasławiu. 

Drugi też znacznych rozmiarów pożar 
wybuchł tegoż dnia we wsi Krzywicze, gm. 
pliskiej. Ogień zniszczył całkowicie 5 gospo- 
darstw wraz z żywym i martwym inwenta- 
rzem. Straty przewyższają 25 tysięcy zł. 
Przeprowadzone dochodzenie policyjne wy- 
kazało, że ogień powstał naskutek nieostrož 
nego obchodzenia się z ogniem przez 10 let- 
niego Tadeusza Horowego. Podczas pożaru 
dwóch włościan doznało znacznych poparzeń. 

  

Tragiczny wypadek podczas rozbijania 
dynamitem kamieni. 

Jeden robotnik zabity. Drugiego w stanie bardzo ciężkim 
przewieziono do szpitala św. Jakóba w Wilnie. 

Wpobliżu zaścianka Łożniki, gminy mie- 
kuńskiej, miał miejsce tragiczny wypadek. 
Podczas rozbijania dynamitem dużych gła- 
zów kamiennych, naskuiek przedwczesnego 
wybuehu ładunku zostali śmiertelnie poranie 
ni dwaj zatrudnieni przy tem robotnicy, a 

  

Wierci     

   

  

Bro isław 

  

     potem zmarł kująe przytomn 
Limanowskiego w stanie bardzo cżężkim 
przewieziono do szpitala Św. Jakóba w Wił 

nie. (e). 

Zabójstwo na tle porachunków 
osobistych. 

W dniu wczorajszym we wsi Wasiułeńce, 
gminy postaws| podczas zabawy tanecz- 

nej wynikła sprzeczka pomiędzy Piotrem 
Stachowskim i jego dawnym wrogiem J. 
Zrynką. Ifodczas kłótni, Stachowski wy- 
biegł do sąsiedniego pokoju, pochwycił ka- 

    

    

rabin i wymierzywszy broń do Zrynki sirze- 
Mł. Kula trafiła nieszczęśliwego w serce pe- 
wodując natychmiasto ierć. Zabójcę 
aresztowano i osadzone w więzieniu powia- 
towem. (e). 

  

ORCO STEWIE 

Walka z potajemnem 
garzeinictwem. 

Na terenie województwa wileńskiego w 

kwietniu r. b. ujawniono 56 tajnych gorzelni 
oraz skonfiskowano 1400 litrów samogonki. 
52 włościan pociągnięto do odpowiedzialnoś- 
ci karno-sądowej. 

Groźny pożar. 
Wie wsi Cna, pew. łuninieckiego, w za- 

budowaniach Stefana i Daniela Ilczuków 

wybuchł pożar, który następnie przerzucił 
się na sąsiednie zabudowania. Spłonęło do- 
szczętnie 18 gospedarstw wraz z całkowitem 
urządzeniem, 

Samobójstwo wieśniaka. 
Około wsi Szezygliki, powiatu kobryń- 

skiego, skoczył z mostu do rzeki Muchawiee 
i poniósł śmierć 54-letni Jan Charwat, mie- 
szkaniec os. Szpitale. Zwłok dotychczas nie 
odnaleziono. Przyczyna rozpaczliwego kro- 
ku narazie nie ustalona. 

  

Miejski| + СНА 
Kino -Teatr Dźwięk. { 

w Nowogródku 

w-g powieści Elizy Orzeszkowej. 
W rolach głównych: Krystyna An- 
kwicz i Mieczysław Cybulski. 

Następny program: Hadżi Murat. 

  

KURYJER WI LENSKI 

Zatwierdzenie wyboru 
dr. Maleszewskiego 

na prezydenta miasta. 
W dniu wczorajszym Magistrat 

otrzymał wiadomość, że władze nad- 
zoreze zatwierdziły wybór d-ra Male- 
szewskiego na prezydenta miasta, do- 
konany na posiedzeniu Rady Miej- 

Pożegnanie ustępującego 
Onegdaj odbyło się zebranie, na 

którem wyłoniono komitet pożegna- 
nia ustępującego prezydenta p. Fole: 
jewskiego. W skład komitetu weszli 
między in. radni: prof. Staniewicz, 
Zasztowt, Wygodzki, prof. Komarni- 
cki. wice-prezydent Czyž oraz przed- 

skiej w dniu 25 ub. m. W związku z 
tem nowy prezydent miasta w najbliż- 
szych dniach złoży przysięgę i przy” 
słąpi do pełnienia swych funkeyj. 

prezydenta Folejewskiego. 
stawieiele pracowników miejskich. 

Komitet postanowił urządzić w 
dniu 11 maja w małej sali miejskiej 
raut pożegnalny, na którym zosłaną 
prezydentowi Folejewskiemu wręczo- 
ne upominki oraz nastąpi oficjalne 
pożegnanie. 

Zmiana na stanowisku starosty 
pow. wii. 

Dekretem p. Ministra Spraw We- 
wnętrznych dotychczasowy starosta 
powiatu wileńsko - trockiego Jan Rad 
wański przeniesiony został do Urzędu 
Wojewódzkiego w Wilnie. Na miejsce 
p. Radwańskiego, na stanowisko sła- 
rosty wileńsko - trockiego Paese 

   

trockiego. 
ny został starosta powiatu dziśnień- 
skiego Jerzy de Tramecourt. 

Starosta Radwański — jak donosilišmy— 
miał objąć stanowisko starosty w jednym z 

vojewodziwa pomorskiego. Jedna- 

na prośbę p. Radwańskiego, p. Mi- 
Spraw Wewnętrznych wyraził zgodę 

   

  

  

nister 
na przeniesienie go do Wiileńskiego Ur: 

    

Wojewódzkiego. (Przyp. Red.). 

  

Znowu krwawa zbrodnia 
na ul. Kalwaryjskiej. 

varyjska stała się w dniu wczo- 
rejszy m widewnią nowej zbrodni. O godzinie 
5 p. p. koło domu nr. 66 posłyszano nagle 
odgłos strzału rewolwerowego, poczem z pod 
wórka wybiegł na ul. jakiś osobnik z krwa- 
wiącą raną w plecach. Osobnik ów zaczął 
wołać o pomoe, poczem straciwszy przytom- 

ność padł na chodnik, Zawezwane pogotowie 

  

ratunkowe  przewiozło go natychmiast do 
szpitala Św. Jakóba. Postrzelonym ckazał 
się niejaki Jan Zygmuntowicz, zamieszkały 

przy ulicy Kałwaryjskiej nr. 10. 
Tymczasem obeeni podczas zajścia za- 

częli ścigać strzelającego, którego przy ро- 
тоеу policjanta zairzymano. Jest nim nieja- 

ki Żyrtowski zamieszkały na Łosiówce — 

szezotkarz z zawodu. Podczas rewizji zna- 
leziono przy nim rewolwer oraz kiłka na- 
boi. 

Dotychczasowe śledztwo wykazało, że 
Żyrłowski usiłował zastrzelić Zygmuntowicza 
na tle porachunków osobistych. Żyrłowskie- 
go natychmiast odprowadzono do komisarja- 
tu gdzie poddano badaniom. Okazało się to 
jednak rzece niemożliwą, gdyż Żyrłowski 
był kompletnie pijany. Przewieziono go do 
aresztu centralnego. Ustalono również, że 
strzał do Zygmuntowicza oddany został przez 
Żyrłowskiego z tyłu. 

Wczoraj późno wieczerem przedstawiciel 

Wydziełu śledczego zbadał w szpitalu postrze 
lonego. Dalsze dochodzenie w toku. (e). 

  

Nożem kuchennym 
odebrał sobie życie. 

Tragiczne samobójstwo na ul. Malinowej. 
Wczoraj wieczorem przy ulicy Malinowej 

nr. 4 popełnił samob. wo, przebijając sobie 

nożem kuchennym pierś, 36 letni Witold 

Kondratowicz. Samobójca ugodził nożem w 
serce co spowodowało natychmiastową 
śmierć. 

Przyczyna samobójstwa przedstawia się 

dość oryginalnie. Otóż według oświadczenia 

krewnych, Kondratowicz nadużywał ostatnio 
Z tego też tytułu czyniono mu 
Wczoraj wieczorem powrócił pi- 

   

   

   

  

Dalsze szczegóły napadu na listonosza. 
We wtorkowym numerze „Kurjera Wi- 

deńskiego* donosiliśmy © nieudanym napa- 
dzie rabunkowym na listonosza — ekspedjen 
ta Antoniego Cybulskiego. 

W toku dalszego dochodzenia, prowadzo- 
nego przez władze śledcze, wyszło najaw 
szereg następujących sensacyjnych okolicz- 
ności.    

NURKOWSKI SYMULUJE OBŁĘD. 

Po otrzymaniu pierwszej wiadomości o 
napadzie na miejsce wypadku przybyli na- 
tychmiast przedstawiciele władz śledczych 
na czele z wiceprokuratorem S. O., kióry na- 

"POD 

WYBÓR MISS PRACUJĄCEJ WILNA 
W Teatrze „Lutnia. 

Znamienną cechą współczesnych 
czasów jest zainteresowanie się szer- 
szego ogółu, wszelkiego rodzaju kon 
kursami, a zwłaszcza konkursami pię- 
kności. Wielka popularność konkur- 
sów piękności, jednako podnieca mie- 
szkańców stolic jak też i Pipidówek. 
Cóż więc dziwnego, że perspektywa 
ujrzenia Rewji, połączonej z defiladą 
15 kandydatek na Miss Pracującą Wil 
na i wręczenia odznak honorowych 
trzem wybrankom, ściągnęła do „,Lut- 
ni* tłumy zaciekawionej publiczności. 

Część pierwsza rewjowa, była jak- 
by prołogiem do właściwego widowi- 
ska. Złożyły się na nią produkcje sze* 
regu artystów. Zagajenie i conferen* 
cierkę prowadził pan Karpiński, pa- 
ni Zielińska Świetnie wypowiedziała 
doskonały monolog „Jedna z kandy* 
datek*, pan Salew odtańczył „Gumi- 

tane*, pan Burkath wykonał na skrzy 

pcach kilka utworów, pan Kubuś Ar- 
ski świetnie imitował Lopka w mono- 
logach satyrycznych, lecz jak zwykle 
największem powodzeniem cieszył się 
chór Rewellersów w szeregu piose- 
nek nastrojowych i sentymentalnych. 

Punktem kulminacyjnym zaintere 
sowania i podniecenia publiczności 
była jednak część druga, prezentacja 
15 kandydatek na .,miss pracującą. 
Niektóre kandydatki miały widoczną 
tremę, defilując przez scenę, pomię- 
"dzy stolem „„Jury“. a przepełnioną wi 
downią. Niejedna kandydatka, której 
brakło urody miała na widowni dla 
rekompensaty dobrze zorganizowaną 
klakę, co jej jednak nie pomogło, 
gdyż „Jury nie pozwoliło zasugero* 
wać sobie wyboru. 

Po dziesięciominutowej przerwie 
i szeregu piosenek jazzowych, wyko- 
nanych przez chór Rewellersów, pan 
Wyrwicz-Wichrowski ogłosił wynik 
konkursu. Pierwszą nagrodę otrzyma- 
ła p. Halina Wasilczykówna, drugą p. 
Mara, trzecią p. Halinka; pan Borski 
udekorował wybranki szarfami hono- 
rowemi, a publiczność zadowolona z 
decyzji „Jury* nagrodziła je huczne” 
ami oklaskami. 

Zastępca. 

tychmiast przystąpił do badania aresztowane 
go Nurkowskiego. 

Podczas pierwszego oraz przy drugiem 
badaniu Nurkowski symulował obłęd, dając 
odpowiedzi bez związku, eo y miało świad 
czyć, że jest umysłowo Ehórdini 

A GDY SIĘ TO NIE UDAŁO... 

Dopiero w drugim dniu widząc, że obra- 
na przez niego taktyka nie doprowadzi do 
celu, Nurkowski zaprzestał symulacji i stwo- 
rzył nową, również niewiarogodną i nie od- 
powiadającą zebranym przez władze śled- 
cze dowodom, wersję, według której wyni- 

kało, że napadu rabunkowego i usiłowania 
zabójstwa Nurkowski dopuścił się bez u- 
przedniego planu pod wpływem spożytego 
przez niego w wielkiej ilości alkoholu. 

Przeprowadzone w tym kierunku docho- 
dzenie wykazało jednak komjletną bezzasa- 
dność tego twierdzenia, bowiem zostało niez- 
bicie stwierdzone że Nurkowski po areszto- 
waniu nie był pijany, a w każdym razie był 
bardzo daleki od stanu niepoczytalności wy 
wiołanego nadmiarem spożyciem alkoholu. 

Wi ten sposób Nurkowski zmieniał swe 
zeznania aż cztery razy. 

W, trakcie dalszego dochodzenia Nurkow- 
ski jeszcze dwukrotnie zmieniał zeznania, aż 
nareszcie, w dniu wczorajszym widząc że 
dalsze wikłanie sprawy na nie się nie zda, 
przyznał się do winy, oświadczając, że na- 
padu na ekspedjenta Cybulskiego dokonał 
według zgóry ułożonego planu. 

PRZYPADKOWE NABYCIE NARZĘDZIA 
NIEUDANEJ ZBRODNI. 

Podczas dalszych zeznań Nurkowski о- 
świadczył, że siekierę, którą usiłował zamor- 

  

dować Cybulskiego nabył zupełnie przypad- 
kowo, śledząe Cybułskiego zauważył na rogu 
ul. Finnej i Kalwaryjskiej jakiegoś młodzień- 
ea z siekierą, którą nabył też od niego za 
kilka złotych. W. dalszym ciągu. swych 
zeznań Cybulski twierdzi, że napadu doko- 
nał sam bez czyjegokolwiek współudziału. 

5 CENTYMETRÓW... 

Na zapytanie czy miał zamiar zamordo- 
wać listonosza, Nurkowskiego odrzekł: .,mo- 
żliwie, że tak*. 

Należy zaznaczyć, że Nurkowski wymie- 
rzył cios w głowę Cybulskiemu z całej siły. 
Na szczęście nie trafił bowiem tylko koń- 
cem ostrza zadrasnął Cybulskiego w głowę. 

Na pytanie badającego policjanta, jaki 
był cel napadu i jak planował użyć zrabo- 
wane pieniądze, Nurkowski nie dał odpo- 

wiedzi. 

Władze śledcze znalazły jednak odpowiedź 
na to pytanie w wyniku rewizji, dokonanej 
tegoż dnia w jego mieszkaniu. 

I TU POWODEM... KOBIETA, 

Podczas rewizji, ujawniona została mia- 
nowicie paczka listów otrzymanych przez 
Nurkowskiego od byłej jego kochanki, któ- 
ra przed kilkoma miesiącami wyjechała do 
Warszawy. Trapiony tęsknotą chciał wyje- 
chać do Warszawy. Kochanka zgadzała się 
na przyjazd, lecz jako nieodzowny warunek 
zażądała, by sprawił sobie nowe ubranie, 
palto... no i miał trochę grosza w kieszeni. 
Wówczas to, dla dogodzenia kapryśnej ko- 
chance, Nurkowski postanowił nawet zamor- 
dować, by dostać pożądane pieniądze. (e). 
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[ czwarte | Dziś: Wniebowstąp. Pańskie. 

Czwartek | ju: Jana Apost. 

| 9 Wschód słońca 
><) Zo = 

Spestrzeżesie Zakładk MHotoerolepii U. $. В. 
w Wiisie z dnia 4 V — 1932 reke. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 753 

Temperatura średaia + 15° С. 

5 majwyfozz: -- 18? С 

я majniżcza» Ą- 127 C. 

Opad: 6 

Wiatr: południowo-zach. 

fendencja: bez zmian. 

Uwagi: chmurno. 

KOŚCIELNA. 
— Wyjazd na wizytacje J. E. arcybisku- 

pa metropolity wileńskiego. W dniu 3 maja 
J. E. arcybiskup Jałbrzykowski wyjechał na 
wizytacje kanoniczne. 

ARTYSTYCZNA. 

— Otwarcie 2 Wystawy „Niezależnych*. 
Dziś o godz. 12 nastąpi otwarcie 2ej Wysta- 

wy obrazów i rzeźb „Wil. T-wa Niezależnych 
Artystów Sztuk Plastycznych”, mieszczącej 

się w ogordzie po- -Bernardyńskim, w pawi- 

lonie po-wystawowym, uprzejmie udzieło- 
nym T-wu przez Magistrat. 

Poza Towarzystwem udział w Wystawie 

biorą Artyści Malarze i Graficy z Whrszawy 
oraz goście miejscowi. 

Włystawa potrwa do 5 czerwca włącznie. 
Wstęp w dniu otwarcia zł. 1.00; w dni na- 
stępne zł. 0.50; ulgowy 30 gr., wycieczki po 
10 gr. do osoby. 

HARCERSKA. 
— Odprawa Hufeów i drużynowych Wil. 

Chorągwi Harcerzy. 'W' czasie od 5-go do 
7-go maja b. r. odbędzie się w Wilnie Od- 
prawa hufeowych i drużynowych Wiileńskiej 
Chorągwi Harcerzy. 

W. odprawie wezmą udział kierownicy 
pracy harcerskiej z terenu województwa wi- 

leńskiego i nowogródzkiego, którzy zdadzą 
sprawozdanie z przygotowań do akcji obo- 
zowej w b. r. i ze sianu pracy harcerskiej 
swoich środowisk. 

Po wysłuchaniu mszy św. która zostanie 
odprawiona w kość. św. Michała o godz. 9-ej 
dnia 5 b. m. nastąpi otwarcie Odprawy o 
godz. 10-ej. Obrady będą się odbywały w 
gmachu gimnazjum im. A. Mickiewicza. 

GOSPODARCZA. 
— Sprawy podatkowe. Przy ustalaniu 

podatku dochodowego za rok 1930 organy 
wymiarowe stosowały od prowizji, uzyskanej 
ze sprzedaży wyrobów Monopolu Spirytu- 
sowego, stopę zyskowości w wysokości 50— 
75 proc. 

W) związku ze zbliżającym się okresem 
ustalania dochodów skarbowych za rok ubie 
gły, Stowarzyszenie Kupców i Przemysłow- 
ców Chrześcijan w Wilnie zakomunikowało 
Władzom Skarbowym, iż stopa powyższa dla 
roku 1931 jest zupełnie nierealna. 

Przy ustalaniu dochodu z prowizji, uzy- 
skanej ze sprzedaży wyrobów Monopolu Spi- 

    

jany, a gdy zaczęto mu wymawiać pochwy- 
cił nóż i przebił się. 

Zwłoki samobójcy zabezpieczono na 
miejscu do przybycia władz sądowo-śled- 

czych. (e.). 

rytusowego, należy przedewszystkiem wziąć 
pod uwagę że wskutek konkurencji kupiec 
zmuszony jest sprzedawać wódkę po cenie 
niższej, niż ustalił Monopol, co oczywiście 
obniża też i jego zarobek. Poza tem w roku 

ubiegłym sprzedawano głównie małe butelki 
po 1/10 litra: natomiast za koszty dostawy 
przew oźnik pobierał 2 gr. od butelki bez róż- 
nicy jej wielkości. Droższa więc z tego po- 
wodu dostawa spowodowała również obniże- 
nie zysku. 

Wiedług opinji Stowarzyszenia Kupców i 
Przemysłowców Chrześcijan w Wiilnie rze- 
czywisty czysty dochód z prowizji, uzyska- 
nej ze sprzedaży wyrobów monopolowych, 
nie przekracza 40 proc. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Nowy Zarząd Tow. Śpiew. „Hasło*. po 

odbytem w dniu 17 kwietnia b. r. walnem 
zebraniu ukonstytuował się w składzie na- 
stępującym: p. prof. St. Swiacki — prezes 
(jednogłośnie po raz trzeci), p. A. Gierko- 
wicz — wiceprezes, p. J. Michniewicz — 
sekretarz, p. St. Falkowski — skarbnik, p. 
W. Szabłowski — bibljotekarz, p. prof. Wi. 
Latoszek — gospodarz. Do komisji Rewiz. 
weszli: p. O. Iwaszkiewicz, p. Z. Mackie- 
wiczówna, p. M. Cyranowska. Dyrygentem 
chóru pozostał nadal p. prof. J. Żebrowski. 
Zapisy nowych członków T-wa odbywają 
się w lokalu własnym (św. Anny 10) w po- 

niedziałki i czwartki od godz. 7—9 wiecz. 
— Wyjaśnienie. Zarząd Zrzeszenia Wło- 

jewódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet wyjaśnia, że odczyt p. A. Borow- 
skiego p. t. „Współczesne Wilnianki a War- 
szawianki* nic wspólnego z naszą Organi- 
zacją nie ma, gdyż Zarząd wynajął tylko p. 
Borowskiemu salę na wygłoszenie wyżej wy- 
mienionego odczytu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. Dnia 6 maja 1932 r. 

o godz. 19.30 w lokalu Klubu (ul. Przejazd 
12) odbędzie się kolejne zebranie Klubu po- 
święcone kwestji litewskiej. Dyskusję zagai 
p. Wałajtis, Wstęp dla członków Klubu i za- 
proszonych gości. Zaproszenia otrzymać 
można u kanclerza Klubu p. W. Рас-Ро- 
marnackiego, po uprzedniem porozumieniu 
się telefonicznem. nr. tel. 16—90 w g. 8—15. 

— Wileńskie Koło Związku Bibljotekarzy 

Polskich. Dnia 12 maja 1932 r. o godz. 8-ej 
wiecz. odbędzie się w Uniwersyteckiej Bibl- 
jotece Publicznej 98 nadzwyczajne Walne 
Zebranie członków. 

— . Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
w Wilnie podaje do wiadomošei is 
i sympatyków, iż w dniu 6 maja b. r. (pią- 

tek) o godzinie 17 m. 30 (pół do szóslej po 
poł) w lokalu Związku Spółdzielni Rolni- 
zych przy ulicy Jagiellońskiej Nr. 3. w 

Wiilnie, odbędzie się Konferencja Członków. 
— Dziś w Kole Poł. Mac. Szkolnej im. 

T. Kościuszki pi ułicy Turgielskiej Nr. 2 
będzie wygłoszony przez p. Paszkowskiego 
odczyt — „Bogactwa Polski*. Odczyt bę- 
dzie ilustrowany obrazami świetlnemi. Po- 
czątek o godzinie 6 m. 30 wiecz. Wstęp 
na odczyt bezpłatny. 

ог Zarząd Koła Absolwentów Państwo- 
wej Szkoły Ogrodniczej w Wilnie komuni- 
kuje iż dnia 7 maja 1932 r. o godz. 17-ej 
w gmachu Szkoły ul. Sołtaniszki 50 odbę- 

dzie się Zebranie Członków i Sympatyków. 
Wistęp wolny. Goście mile widziani. 
— Posiedzenie Tow. Neofilologicznego 

odbędzie się w Gimnazjum im. Orzeszkowej 
w sobotę 7-go maja o godz. 18-ej (6 wiecz.). 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Konferencja w sprawie szkolnictwa 

żydowskiego. Na odbytej onegdaj kosferen- 
cji kulturalno-oświatowej związków żydow- 
skich w Święcianach zgromadzeni wynieśli 

szereg uchwał i rezolucyj żądających mię- 
dzy innemi praw państwowych dla szkół ży. 
dowskich, otwarcia zamkniętego w Wilnie 
seminarjum żydowskiego „i subsydjów dla 
szkolnictwa żydowskiego. Rezoliicje te bę- 
dą nadesłane władzom wiłeńskim i centrał- 
nym. 

    

   

        

RÓŻNE. 
— Qdezwa. Po opracowaniu druku jące- 

go się obecnie szkicu w Tajnej Oświacie Pol- 
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WSZYSCY SZUKAJĄCY RADY 
jak wybrnąć z trosk i zmartwień, spo- 
wodowanych kryzysem  gospodar- 
czym, niechaj uważnie przeczytają 
niniejsze ogłoszenie Spokojny byt, 
zamożność i bogactwo — to zda się 
nieosiągalne dziś marzenie. Apatycz- 
nie spoglądają wszyscy na skutki 
kryzysu, nie próbując nawet znaleźć 
sposobu wyjścia z sytuacji. Nie zdają 
sobie może sprawy z tego, że uśmiech 
fortuny, spokojną przyszłość zapew” 
nia w dzisiejszych czasach jedynie 
Polska Państwowa Loterja Klasowa, 

której plan gry w obecnej 25-ej Loter 
ji jest najlepszym i najkorzystniej: 
szym z wszystkich dotychczasowych, 
dając graczom kolosalne szanse, przy 
nader drobnem ryzyku. Powiększo” 
no znacznie iłość średnich i wielkich 
wygranych, zwłaszcza zaś  premij, 
których liczba osiąga dziś niepraw- 
dopodobną wprost cyfrę 211! Bardzo 
wielka iłość wygranych po 300.000, 
150.000, 100.000, 75,000, 60.000, 50 
tys., 30.000, 25.000, 20.000 i t£. d. i @., 
z główną wygraną w kwocie 1.000.000 
ZŁOTYCH na czele — oto plon jed- 
nej tylko Loterji, jaki przypadnie w 
udziale tym, którzy nie poskąpią dro- 
bnej sumy dla zapewnienia sobie 
szans wygrania. Loterja Państwowa 
jest dziś niemal jedynem źródłem o- 

   

siągnięcia bogactwa w gotówce. Co 
drugi los wygrywa Ogólna suma wy- 

granych wynosi około 25 miljonów 
Złotych. Przy zakupnie losów kiero" 
wać się należy pewnemi wskazówka” 
mi, które na zasadzie długoletniego 
doświadczenia okazały się niezawod- 
ne. I tak wybrać należy kolekturę, w 
której pada najwięcej głównych i 
wielkich wygranych. Taką najwięk- 
szą, a zarazem najszczęśliwszą kolek- 
turą w kraju jest bezsprzecznie „Na* 
dzieja”, we Lwowie, ul. Sykstuska 6, 
która w każdej niemal klasie wypła* 
ca wielkie wygrane. Klienci tej kolek- 
tury, nie bez racji, mienią się być 
„szezęšciarzami“, niejednokrotnie u* 
śmiechnął się im bowiem szczęśliwy 
los. Nie zwlekajcie więc i zamawiaj: 
cie natychmiast losy -w cenie: ćwiart- 

т „ polowka — 71. 20.—, 
cały — ZŁ 40.—, bo ciągnienie 1-е] 
klasy rozpoczyna się już 19 maja b. 
r.! Wystarczy przesłać zamówienie 

  

   

         

na korespondentce, a szczęśliwe losy 
wraz z blankietem P. K. O. na wolną 
od porta przesyłkę należytości po od- 

biorze tychże, prześle Waw NAJWIĘ- 

KSZA i NAJSZCZĘŚLIWSZA KOLE- 
KTURA W 
LWÓW, 

KRAJU „NADZIEJA, 
SYKSTUSKA 6. 

  

Ziemi Wileńskiej, 
ogólnego rysu 

Mińskiej. 
tragicznego rozdziału, oraz 

ch działaczy, posiada 
y nie są kompletne. 

przystępuje do 
oświatowego ru- 

skiej w 
skreślenia 
chu w Ziemi 

Wobec jej 
rozproszenia ówczes! 
ne przezemnie mater. 
Idzie mi o objęcie nietylko Ziemi Nowo- 

gródzkiej, ale i dzielnic d pozakordono 
wych. To też ponawiam dawniejszą proś- 
bę o nadsyłanie odnośnych materjałów, któ- 
re po zużytkowaniu, będą złożone w Archi- 

wum Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie, a 
w raze zastrzeżenia, zwrócone właściciełom. 

Do tej pra w porozumieniu 
z ówczesny zami oświatowymi 

   

   

   

      

       

  

Ziemi Mińskiej. 
Poczta do mnie: Wilno, ulica Wilenska 

dž nr: 29 m. 406; : 
Ludwika Życka. 

— Nowy związek. W| Wilnie powstał 
onegdaj Związek Robotników Szewskich. Na 

odbytem zebraniu zatwierdzono statut no- 
wego związku. 

— Skonfiskowane odezwy. Z polecenia 

  

władz skonfiskowano odezwy i plakaty Li- 
gi pomocy pracujących w Palesty 

KOMUNIKATY. 
— Zmiana trasy linji Nr. 2. Od piątku 

dnia 6 b. m. autobusy linji 2-ej kursować 
będą zamiast jak dotychczas ulicą Zawalną 

(od Trockiej do Portowej) i Jagiellońską 
przez ulice Trocką i Wi leńską. Pozostałe 

odcinki trasy pozostają bez zmiany. 
— Autobusy do Jerozolimki w dnie pow- 

szednie odchodzić będą z Wiilna o godz. 
6.45, 7.45, 15.30, 16.30, 19.30 i 20.80. 

Z Jerozolimki natomiast do Wilna: 
8:15, 45, 17, 20 i 21. 

Wi niedzielę i święta wozy kursować bę- 
dą od rana do 22 co godzinę, a w okresie 

wzmożonej frekwencji co pół godziny. 
Odjazd z placu Orzeszkowej. 
Przystanki: Rogatka Kalwaryjska, Bołtu- 
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pie, Jerozolimka. 
Tary z placu Orzeszkowej do Rogatki 

ej 30 gr., do Bołtupia 50 gr, do 

Jerozolimki 75 gr. 
Autobusy zaczynają kursować od czwart- 

ku dnia 5 b. m. 

WYCIECZKI. 
— Wycieczka na jezioro Narocz. W, dn. 

15 i 16 b. m. (na Zielone Święta) staraniem 
Sekcji Samopomocowej i Polskiego Turing 
Klubu odbędzie się wycieczka nad jezioro 
Narocz. Wycieczka jest organizowana z po- 
wodu uroczystego otwarcia schroniska nad 
Naroczem, które na bieżący rok wydzierża- 
wił Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, 
Koszta przejazdu autobusami w obydwie 
strony wynoszą 14 zł. od osoby. Nocleg i ob- 
fite a tanie wienie w schronisku dla 

   

uczestników wycieczki zapewnione. 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatni koncert Imre Ungara na Po- 

hulance. Dziś, w czwartek 6-go maja o g. 
8-ej odbędzie się ostatni recital fortepja- 
nowy Imre Ungara, który występem dzi- 
siejszym zamyka cykl koncertów Chopinow 
skich w Wiilnie. 

Jutro. w piątek 6 b. m. o godz. 8-ej w. 
„Car Lenin*. 

— Występ K. Krukowskiego — w Lut- 
ni.  Rozpogódźcie swe twarze śmiechem! 
Zniknie wasz smutek i troski dnia codzien- 
nego, bo oto dziś 5-g0 maja o godz. 8.80 
wiecz. zabrzmi ze sceny Teatru Lutnia pio- 
senka najładniejsza i najbardziej wesoł: 
Minister humoru, granitowy filar wszyst- 
kich teatrów rewjowych w Warszawie, po- 
pularny i legendarny „Lopek“ — Kazimierz 
Krukows zademonstruje najnowsze pio- 
senki swego repertuaru. Piosenki Krukow- 
skiego — to perełki najcudowniejszego dow 
cipu dlatego też każdy rozjaśnia swą 
twarz uśmiechem, gdy słucha Lopka. Obok 
znakomitego gościa ujrzymy fenomenalną 
śpiewaczkę Irenę Carnero, zwaną popular- 
nie srebrnogłosym słowikiem i Adama 
Rapackiego, autora i piosenkarza, który 
sam sobie akompanjuje. 

Jutro. 6 b. m. o godz. 8-ej w. „Dama w 

jedwabiach“. 

POPOŁUDNIÓWKI ŚWIĄTECZNE. 

„Car Lenin* na Pohulance. Dziś, w 
czwartek 5-go maja o godz. 4-ej pp. ukaże 
się po raz pierwszy jako popołudniówka 
po cenach zniżonych, potężna w swej treś- 
ci, o wielkich walorach społecznych sztu- 
ka Franciszka Porche „Car Lenin“. 

— Zemsta“ jako przedstawienie jubileu- 
szowe — na Pohulance. Z okazji uroczy- 
stości obchodu jubileuszu 25-lecia wskrze- 
szonego Teatru Polskiego w Wilnie, w dn. 
7 b. m. odbędzie się w Teatrze na Pohulan- 
ce premjera šwetnej komedji Al. Hr. Fre- 
dry „Zemsta w zupełnie nowej, niewi- 
dzianej dotychczas w Wilnie oprawie 
scenicznej. którą przygotowuje art. malarz 

    

   

Iwo Gall. zaproszony z Warszawy. W 
„Zemšcie“ wystąpią gościnnie: dyr. Nuna 
Młodziejowska, i dyr. Szczurkiewicz. Po 

przedstawieniu w Małej Sali Miejskiej (Het- 
mańska 1) odbędzie się raut na który bi- 
lety, w cenie 3 zł. od osoby, można już na- 
bywać w kasie Teatru Lutnia. 

RADJO 
CZWARTEK, DNIA 5 MAJA 1931 R. 

10.00: Nabożeństwo z Krakowa. 11.58: 
Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15: 
Poranek z Filharmonji. 14.00: Aud, rolnicze 
i muzyka. 15.55: Aud. dla dzieci. 16.20: Kon 
cert dla młodzieży. 16.40: „Napoleon w 
świetle łegendy i prawdy* — odczyt. 16.55: 

    

    

    

Koncert dla młodzieży. 17.10: „Życie ame- 
— odczyt. 17.35: Kącik języko- 

3 Koncert kompozytorski Eugenju- 
Dziewulskiego. 18.15: Recytacja wier- 

s Felicjj Kruszewskitj. 18.30: Recital 
skrzypcowy Czesława  Burkatha. 19.00: 

ka pocztowa Nr. 200". 19.20: „Me- 

— pogadanka. 19.40: Program na 

  

Słuchowisko „Zemsta cesarza” 

20.15: Akademja z ok 
skiego Zw. Nauc: 

> Koncert. 5 
Recital skrzypcowy Z.Roes- 

i muzyka tanecz- 

piątek. 19.45: 
T. Frenkla. 
si | iolecia Wiile 

    
      skiego. 21. 
bt acidi 22.10: 
nera. 22.40: Komunikaty 
na. 

  

PIĄTEK, DNIA 6 MAJA 1932 R. 

     11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 
poborowych: pogadanki i muzyka. 13.20: 

Kom. meteor. 14.1 

  

   

  

14.10: Program dzienny. 
symfoniczna. + Komunikat 

„Zjednoczenie — odczyt. 
„Odrodzenie państwowości polskiej 
1030: Audycja dla dzieci: „Paziowie 

16.40: Codzienny odci- 
Lekcja angie 

Muzyka 
5.2 

      

   
  

  

nek powieść iow: 

  

       

   

  

  

17.10: „Z dziejow logiki“ — odczy 
Koncert. 18.50: Pogad. 
dy. 19.00: zagadnień litewskich“. 
Przegląd prasy rolniczej krajowej i 
nicznej 19.25: „Na srebrnym ek 
19.35: Program na sobotę. 19.45: Prasowy 
dziennik radjowy 00: Pogadanka muzy-    

     czna. 20.15: Recital fortepjanowy Roberta 
Casadesus'a. 22.40: Komunikaty. 23.00: 
„Ogród muzyczny (płyty). 

NOWINKI RADJOWE. 

DWIE AUDYCJE KOMPOZYTORSKIE. 

Dzisiaj o godz. 17.45 przy fortepjanie w 

studjo wiłeńskiem zasiądzie ceniony kompo- 
zytor Eugenjusz Dziewulski który odegra 
szereg utworów własnych, ujętych w cykl 
Powy ce wśród plam słonecznych” i 
„Egzotyki“ oraz „Menuet*. Następną audy- 
cją kompozytorską tegoż dnia o godz. 1 
będzie recital skrzypcowy Czesława Burkha- 
ła. Usłyszymy w wykonaniu auto Hymn 
do Królowej Korony Polskiej, udę, Po- 
loneza, Kołysankę, Gawota, Walca i in. Akom 
panjament p. Róży Kremerówny. Przerwę po 
między wymienionemi audycjami wypełnią 
recytacje poezyj Felicji Kruszewskiej ze zbio 
ru p. L. „Twarzą na zachód”. 

DZIESIĘCIOLECIE S. N. P. 

O godzinie 20.15 usłyszą radjosłuchacze 
transmisję z Sali Śniadeckich w Wilnie 
gdzie odbędzie się uroczysta akademja orga- 

nizowana w związku z dzi i 

leńskiego okręgu Stowar 
cielstwa Polskiego. 

    

   

  

    
    

  

     

      

AUDYCJE DLA POBOROWYCH.  _ 
Poczynając od piątku dnia 6 maja co- 

dziennie od godz. 12.10 do 13.10 nadawane 
będą ze studja wileńskiego specjalne audy- 
cje popularne przeznaczone głównie dla po- 
borowych, którzy w ciągu maja i czerwca 
zgłaszają się do Komisyj Poborowych. W 
poczekalniach Komisyj usławione zostaną 
na ten okres czasu głośniki radjowe, za któ- 
rych pośrednictwem rekruci oczekuj 
jej kolejki usłyszą rzeczy pc żyteczne” i ci 
kawe. Audycyj tych będzie mogła z kor: 
cią słuchać również ludność miasteczek 

wsi, я, 

KONCERT PIĄTKO Z FILHARMONJI - 

W: piątek 6 maja o godzinie 20.15 roż- 
głoś Polskiego Radja transmitować będa 
z Filharmonji Warszawskiej recital forte- 
pianowy znakomitego pianisty francuskiego 
© europejskiej sławie Roberta  Casadesue, 
który przygotował bogaty program muzycz- 
ny. 

REL> TEMPERAT SSSR И РЕОЕНИЕ 

  

      

    

   

    

   

  

    

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

Dziś! DZIŚ! 

SZOPKA X KLASY 
Pocz. 4 I 8-ej Zawalna 1 

  

  

POD FACHOWEM KIEROWNICTWEM 

WARSZTATY 
REPERACYJNE | 
maszyn i narzędzi rolniczych 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 
Wilno, Zawalna 11-a     

STU DES S ETO E 

Jeżeli w Warszawie, 
TO TYLKO 

AKASA) 
RE/TAURACJA - BAR. 

VAR/ZAVA,JA/NA 4. 
REWELACYJNIE NI/KIE CENY 

: 

      
   
    

      



SPORT 
* ZAWIODY KONNE 4 PUŁKU UŁANÓW. 

W uježdžalni 4 pulku ułanów odbyły się 
zawody konne zorganizowane na zasilenie 
funduszu olimpijskiego, Zawody wzbudziły 
dość duże zainteresowanie, gromadząc zgórą 
1000 osób, obserwujących z zaciekawieniem 
brawurową jazdę naszych kawalerzystów. A 

przyznać trzeba, że zarówno wyszkolenie, jak 
i stył jazdy opanowane zostały przez jeźdź- 
ców w całej pełni. 

W konkurencji oficerów zwyciężył por. 
Chmielewski, przed _ppor. Wilkowskim i por. 
Bohdanowiczem. Ogółem startowało 13 jeźdź 
ców. 

Ponadto odbyły się zawody dla podofice- 
rów i ułanów oraz popisy zręczności kawale- 
ryjskiej, które wypadły b. imponująco, bu- 
«lząc podziw licznie zebranej publiczności, 

   

W K. S. 6 P. P. LEG. Kl. A. 
MAKABI KI. A. 5:2 (4:1). 

Na boisku Makabi odbył się w sobotę 
mecz piłki nożnej pomiędzy powyższemi klu- 
bami. Zakończył się zasłużonem zwycięstwem 
«wojskowych. w pierwszej połowie wojskowi 
przeprowadzają niebezpieczne ataki z czego 
uzyskują cztery bramki przez Hajdula, na- 
łomiast Makabi uzyskuje jedną bramkę z 
karnego. Po przerwie Makabi zaczyna grać 
ostro i zdobywa drugą bramkę, zaś z woj- 
skowych Birnbaum zdobywa jadną bramkę. 

Gra bardzo ładna. — Sędza p. Malanow- 
ski. 

WOJTKIEWICZ ZAPROSZONY ZOSTAŁ 
DO WARSZAWY NA WIELKIE ZAWODY 

BOKSERSKIE POŁONJI. 

As pięściarstwa wileńskiego Jerzy Wojt- 
kiewicz zaproszony został na wielkie zawody 
bokserskie, które z udziałem wszystkich mi- 
strzów Polski organizuje Polonja w Warsza- 
wia w dniu 8 maja. 

Na przeciwnika Wiojtkiewiczowi wyzna- 
czono mistrza Polski wagi średniej Karpiń- 
skiego. 

Jak się dowiadujemy wyjazd Wojtkiewi- 

  

    

  

Dziś początek o godz. 2-ej po poł. 

SZANGHAJ-EXPRESS $źwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 

cza jest wąłpliwy, gdyż Wil, Okręg. Związek 
Bokserski wzbrania się podobno udziełić swe- 
go płacel, ze względu na mający się odbyć w 
dniu 22 b. m. mecz reprezentacyj Warszawy 
i Wilna, w ramach którego pragnie doprowa- 

dzić do rewanżowego spotkania Wojtkiewicza 
z Karpińskim. 

NOWY REKORD W' BIEGU 
SZTAFETOWYM. 

Bieg sztafetowy zorganizowany w ubiegły 
wtorek zgromadził w ogrodzie Bernardyńs- 
kiem liczne rzesze ciekawych. Pod względem 
sportowym impreza udała się całkowicie, przy 
nosząc nowy rekord, Do biegu zgłosiło udział 
6 drużyn. Zwyciężył zespół Sokoła w czasie 
28,47,6, ustanawiając nowy rekord okręgu 

Dalsze miejsca zajęły kolejno: Strzelec 
(30,19), 3 p. Saperów, I p. p. Leg. Ognisko 

1 $; № Р. 
Bieg odbywal się na przestrzeni 10X1 km, 

Start i meta w ogrodzie Bernardyūskim. 

SENSACYJNE ZWYCIĘSTWO DRUKARZA 
NAD MISTRZEM OKRĘGU. 

DRUKARZ — 1 P. P. LEG. 3:1. 

Rozegrany onegdaj mecz między młodą 
drużyną .„Drukarza* i mistrzem okręgu 1 p. 
p. Leg. przyniósł sensacyjne i nieoczekiwane 
zwycięstwo drużyny drukarzy, która grała 
bardzo ładnie. 3 

Wojskowi wystąpili z b. graczem Craco- 
vji Zbroją, mimo to ulegli zdecydowanie. 

Zwycięstwo „Drukarza* nad mistrzem о- 
kręgu w kołach sportowych wywołało dużą 
sensację i było różnorodnie komentowane. 

LISTY DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze. 

Uprzejmie proszę o umieszczenie w Pań- 
skiem poczytenem piśmie następującego spro 
stowania: 

Ww 99 Kurjera Wileńskiego z dnia 30 
kwietnia b. r. na str. 2 ukazała się wzmian- 
ka podpisana przez p. X pod tytułem „Aby 
handel szedł”, w której autor piętnuje nie- 

    

KURJE R 

uzasadnioną napaść opublikowaną w „Głosie 
Narodu'* przeciwko powszechnie szanowane- 
mu i cenionemu lekarzowi Augustowi Lor- 
ja. 

Jako jedna z tych, którzy w liczbie 44 
podpisali protest ogłoszony w  „.Kurjerze 
Lwowskim” przeciwko podobnym metodom 
podważania nieskazitelnej opinji wybitnego 
lekarza i człowieka zasługującego na naj- 
wyższy szacunek — w celu uniknięcia mo- 
gącego powstać nieporozumienia stwierdzam 
że nazwisko lekarza jest doktór August Lor- 
ja nie Lorji, oraz, że od szeregu lat ordynu- 
je on nie we Francesbadzie, lecz — w Mar- 
jenbadzie, gdzie byłam jego pacjentką. 

Łączę wyrazy wysokiego szacunku i po- 
ważania. 

Dr. med. Marja Petrusewiczowa. 
Dnia 30. 4. 1932 r., 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o umieszczenie następu- 
jącego listu otwartego. 

W numerze „Słowa* z dnia 29 kwietnia 
1932 r. ukazał się „Feljeton bez związku i 
bez myśli przewodnich* podpisany czetere- 
ma literami — „Wysz.*. Mój artykuł był u- 
mieszczony w „Programie Teatranym* Nr. 4, 
dzięki uprzejmości P. Dyrektora Teatrów 
Miejskich Mieczysława Szpakiewicza, jak rów 
nież z wiedzą Zarządu T-wa Niezależnych 
Art. Szt. Plast., wobec braku innych pism, 
poświęconych aktualnym zagadnieniom Sztu- 
ki w Wilnie. 

Jedynym moim celem było zaznajomienie 
naszego społeczeństwa w jaki sposób pow- 
stało T-wo, co zrobiło, co myśli i czego pra- 
gnie na przyszłość. 

Wobec powyższego, stanowczo zaznaczam, 
że ani ja, ani wo Niezależnych*, do które 
go mam zaszczyt należeć, nie będziemy wcale 
reagowali na podobne feljetony, gdyż ten- 
dencyjna treść i niewłaściwa ich forma nie 
odpowiadają naszym obyczajom, ' 

Łączę wyrazy wysokiego poważania. 

Wład. Dunin-Marcinkiewicz 
członek Zarządu ,T-wa Niezależnych 

Art. Szt. Plast.*. 

  

    

      

Największa i najsłynniejsza sensacja doby obecnie 
Arcydzieło dźwiękowe 
znakomitego reżysera 
Józefa Sternberga. 

  

  

Rekord. M | Di t s h Film osnuty na tle ostatńich wydarzeń w Chinach. 
i najwytworn. в Wileńska 36, to. 9-25 | obrad WATIGNA UIBWICH, Anna May Wong ix. Clive Brook 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone 

Dziś! Dramat oficera 
е ° z „Intelligence Bźwięk. Kino-Teatr | Wielki monum. film! Service“, tais 

Najpotężniejszy twór > Aaa dac 
p A techniki i genjuszu в Siena AS 

Lao овО Wielkiej Wojny 
wiiea Wielka 42. 

NAD PROGRAM: 
——————————-35 Dodatek dźwiękowy. 

  

dokonywuje na niemieckiem teryt. bohat. czynów wywiadowczych. Żywiołowy wybuch tajnych fabryk amunicji 
Początek o godz. 4, 6, 8i 1015, w dnie świąt. 
o godz. Żej — Na |-szy seans ceny zniżone 

Scenarjusz w-g powieści Weyssenhoffa z udz. 

W. IL ENSK I 

1000 praktyk wakacyjnych 
dia studentów. 

Dzięki zabiegom ministerstwa oświaty 
ustanowionych zostało na tegoroczny okres 
wakacyjny około 1000 praktyk dla studentów 
szkół wyższych w urzędach i instytucjach 
podległych poszczególnym  ministerstwom, 
względnie w przedsiębiorstwach  państwo- 
wych i samorządowych. 

Tak więc w urzędach i instytucjach samo 
rządowych, podległych ministerstwu spraw 
wewnętrznych, przewidziana jest większa li- 
czba praktyk technicznych, medycznych, we- 
terynaryjnych i handlowych. Ministerstwo 
spraw zagranicznych ustaliło szereg praktyk 
wakacyjnych konsularnych. W wytwórniach 
i przedsiębiorstwach ministerstwa spraw woj 
skowych ustalono poważną ilość praktyk 
w biurach technicznych, laboratorjach, war- 
sztatach, w biurach budowlanych i admir 
racyjnych. Ministerstwo skarbu wyznaczyło 
praktyki chemiczne (laboratoryjne) i handlo- 
we (biurowej w monopolach państwowych, 
ministerstwo rolnictwa — praktyki leśne w 
dziale administracyjnycm i przemysłowym; 
ministerstwo przemysłu i handlu — szereg 
praktyk chemicznych, mechanicznych, elek- 
trotechnicznych, górniczych, handlowych, w 
fabrykach, Urzędzie Morskim w Gdyni, Pań 
stwowym Instytucie Ekspontowym, Żegludze 
Polskiej, względnie w innych urzędach i 
przedsiębiorstwach. Ministerstwo komunika- 
cji dysponuje praktykami warsztatowemi, 
trakcyjnemi, elektrotechnicznemi, w dziedzi- 
nie budowy nawierzchni, budowy mostów, 
pomiarów i projektowania nowych linij, o- 
raz budwy budynków; ministerstwo robót 
publicznych — w zakresie budowy gma- 
chów, mostów i dróg. Wreszcie ministerstwo 
reform rolnych wyznaczyło praktyki pomia- 
rowe, związane z przebudową ustroju rolne- 
go, meljoracyjne i bankowe (w Państwowym 
Banku Rolnym). 

Należy zaznaczyć, że pomimo trudności 
budżetowych, w liczbie 1000 powyższych 
praktyk wakacyjnych, wyznaczonych zostało 
około 800 praktyk płatnych. 

  

      

  

       

  

į h 
160 premiį LLA ia 

Ogólna suma wygranych 
Wzywamy wszystkich do 

Zgłaszajcie się do nas po fortunę, po dobrobyt! 

KOLEKTURA LOTERJI PAŃSTWOWEJ 

sit 
Mickiewicza 10 

asddnicta zmiana W U 
W OBECNEJ 25 LOTERJI PAŃSTWOWEJ (JUBILEUSZOWEJ) 
znacznie zostały powiększone wygrane oraz wprowadzono 

Studeńci ubiegający się © praktyki win- 
ni w terminie najpóźniej do dnia 20 maja 
1932 r. nadesłać indywidualne podania, spo- 
rządzone ściśle według przepisanego wzoru, 
bezpośrednio do ministerstwa wyznań reli- 
gijnych i oświecenia pubłicznego. Podania 
te muszą być uprzednio zaklauzulowane 
przez dziekana. 

Wykaz wszystkich praktyk i wymagane 
kwalifikacje petentów zostały już rozesłane 
do rektorów szkół wyższych, celem podania 
do wiadomości. zainteresowanych studentów.. 
(Iskra). 

KATES ETSS 

Święto 3-go Maja 
w Jerozolimie. 

JEROZOLIMA, 4. 5. (Pat). Z okazji świę- 
la 3-go Maja w tutejszej kaplicy Domu Pol- 
skiego odbyło się uroczyste nabożeństwo, od 
prawione przez księdza Gronowskiego. Na 
nąbożeństwie byli obecni konsul generalny 
Kurnikowski, wicekonsul Patkowski, perso- 
nel konsulatu oraz kolonja polska. Następnie 
konsul generalny udał się do głównej sy- 
nagogi, gdzie urządzono nabożeństwo. Pod- 
niosłe kazanie wygłosił naczelny rabin Pa- 
lestyny Kook, kończąc je błogosławieństwem 
na pomyślność Rzeczypospolitej i rządu pol- 
skiego. 

0255 

Bilans Banku Polskiego. 
WARSZAWA. 4.5. (Pat) Bilans Ban- 

ku Polskiego za 3-cią dekadę kwietnia r. b. 
wykazuje zapas złota 574314 tysiccy zl. t 
j. 0 51 tys, więcej niż w poprzedniej dckacie. 
Pieniądze i należności zagraniczne zaliczone 
do pokrycia zmnie, y o 10.571 tys. do 
sumy 40.837 tysięcy złotych, natomiast nie- 
zaliczone do pokrycia wzrosły o 1.149 tys. 
do sumy 117.290 tysięcy į łoś 

  

    

      

  

y złotych. Portfel weks 
м 29.016 tysięcy i wynosi 

ysięcy zł. Pożyczki zastawowe wy- 
kazują wzrost o 4.196 t cy do 117.033 ty- 

555. 

    

      

sięcy zł, Inne aktywa wynoszą kwotę 135 

  

   

  

tysięcy zł, to jest o 1.588 tysięcy mni: 

     
       

  

| 

i 51 premiį "V 
około 25 miljonów. 
kupna losów | klasy 

mmm 
Kolektura Spółdzielni 
Inwalid. Skrzykarzy 

w WILNIE, 
Żeligowskiego 10 

  

Do wynajęcia 

Fir 102 (2344 

kwotę niż w poprzedniej dekadzie, W pasy- 
wach pozycja natychmiast płatnych zobowią: 
zań zmniejszyła się o 63.788 tysięcy do 
129.197 tysięcy zł. Obieg biletów bankowych 
wzrósł o 89.925 tysięcy do 1.147.501 tysięcy 
zł Stosunek proc pokrycia obiegu biletów ® 
natychmiast płatnych zobowiązań Banku wy-- 
łącznie złotem wynosi 14.98 proc., pokrycie 
kruszcowo-walutowe 48.18 proc,  wreszcie- 
pokrycie złotem samego tylko obiegu bile- 
tów bankowych wynosi 50,05 proc. Stopa dy- 
skontowa 7 i pół, lombardowa 8 i pół. 

WRZTWWAWSETZZETNCKZZNA 
NA WILEŃSKIM BRUKU 

ARESZTOWANIE POSZUKIWANEGO, 

W dniu wczora 
   

ym zatrzymany został 
przez wywiadowcę Wydziału śledczego nie- 
jaki H. Kimachowski poszukiwany przez 
Wydział śledczy w Święcianach jako podej- 
гхапу о dokonanie oszustw na szkodę mie- 
szkańrów -więcian. Aresztowanie nastąpiło 
naskutek otrzymanego przez tutejszą polieję 
śledczą listu gończego. Wi dniu dzisiejszym» 
aresztowany Kimachowski przesłany zosta 
nie pod eskortą polieyjną do Święcian. 

PORZUCONE DZIECI. 

W! podwórzu domu Nr. 21 przy ulicy WL 
Pohulaska znalezono podrzutka płci męs-- 
kiej w wieku około 4 tygodni, przy którynz 
była kartka napisana w języku żydowskim: 
„Dobrzy ludzie na mój wzgląd zabierzcie 
dziecko — Sora Lewin“. Podrzutka umiesz-- 
czono w przytułku żydowskim „Toz“. Dru- 
giego podrzutka znaleziono w poczekalni IF 
klasy st. osob. Wiiłno, płci żeńskiej, w wieku 

około 6 miesięcy. Podrzutka umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 

Nieznani sprawcy zapomocą wybicia szy- 
by w oknie dostali się do sklepu Romana 
Kurka (Witoldowa 36) i skradli różne ar- 
tykuły spożywcze wartości 200 zł. Ustałono, 
że kradzieży tej dokonał Adam Wolejko 
(Podgórna 1ł). którego ze skradzionemi ar- 
tykułami zatrzymano. 

  

   

  

  

  

BREEZE ZZOZ AST DINNER 

dzizęŚIWE. [dg] 
do I-ej klasy 

25 Loterji Klas. 

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów mocrowych, 

od g. 93—1 i 5—8 wiecz.. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych». 
ode 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel, 277 

lt. Blumowicz: 

posiada 

  

  

66 na letnisko — mieszkanie Choroby weneryczne, 
suche, słoneczne, składa- skórne i moczopłciowe, 
jące się z 2-ch pokoi, | Ul. Wielka Nr. 21, WILNO Wielka 44 

  

kuchni i dużej werandy, tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

  

Dźwięk. Kino - Teatr | Na żądanie Sz. Publiczności jeszcze PRE. RE: Е 2 ! Holi wood La Iie io 5 klas PUSZCZA meno see za póbskicg SUR My Bad Łaskawe a Ais wiacii zalatwiamy odwrotną m. Ra W. Z. P. 29, S 
y zonu—polskiej złotej serji p. t. nity, Niny Grudzińskiej i Jerzego Marra. (koło Radja Polskiego) Akuszerka 

  

Mickiew. 22, tel. 15-28 Ceny miejsc zniżone. Początek scansów o godz. 2-ej, 4, 6, 8 i 10.15. w właścicielki 

  

zgi a róży   PAS ASN I ЯОЬЕ ЬАА арна ais АЛа ‚ 

Bardzo tanio 

  

Dziś! Huragan śmiechu. zachwyt, podziw i entu- 
Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

KINO KOLEJOWE | Dzi! 
OGNISKO 
fekok dworca kolejow.) 

zjazm wzbudzi największa komedja sezonu p. t. 
W rol. gł: Maureen O'Sullivan, Wilii Rogers oraz Myrna Loy. 

tężnej wystawy i gry aktorów osiągnie bezwątpienia 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Najnowsza i najwspan. kreacja ulub. całego świata 
kusząco-ponętnej Jenny Jugo w sensac. filmie krymin. 
cy dramat pięknego dziewczęcia z baru. 
palni srebra w Argentynie. Wtrącenie niewin. do więzienia. 

Początek o g. 5-ej, w święta o g. A-ej. 

NA DWORZE KRÓLA ARTURA 
Rekord humoru, fantastyczności tematu, po- 

potężny film „Na dworze króla Artura* 
Początek ofgodz. 2, 4, 6, 8 i 10:15. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

Sprzysiężenie trzech 
Partnerem Jenny Jugo—piękny Enrico Benfer. 

Pełne niesłych. napięcia, 

Następny program: Droga zatraceń. + 

10-aktowy 
wzruszają- 

Kradzież planów ko- 
Poszukiwanie mordercy 

  

Dźwięk. Kino-Teatr © IŚ! bój 

Światowid | „:;.-., 
ul. Mickiewicza 9. 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. ||, tel. 15-61 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
uł. Wielka 36. 

KINO -TEATR | 

MIMOZA 
uł. Wielka Nr. 25   

SYNBOGÓ 
Wobec wysokiej wartości artystycznej film dła młodzieży dezwołony. CIEKAWY NADPROGRAM. 

Dziś! Wielki podwójny program! 
Dwie godziny huragan śmiechul 

komików doby obecnej w 10 aktach. 100% rewja dźwiękowa p. t. WIELKA PARADA FOXA. 
Humor! Zabawa! Przepych wystawy! 

Żółtolicy kapitan 
Fascyn. dramat walk powietrzn pom. skrzydi. flotą angielską a atak. 
Lendyn Zeppelinami. W rol. gł.: John Garrick i Helena Chandier 

Dwa dźwiękowe arcydzieła w jednym 
programie! Arcydzieło SOW.KINO p.t. 

+ Podciete skrzydła 
Dziś podwójny program! 

Miasto miłości | 
| 
kt 

Najpiękniejszy film doby obecnej. Bogactwoi przepych | | 
W roli głównej bożyszcze kobiet Iwan Petrowicz. || 

Pat i Patachon w 
Początek o godz. 4, w 

Niebywała sensacja! || Hoot 
Dramat cy- | 

ganerjiwie|- | | 
kich miast. || 

Pierwazy 

grywa trio koncertowe. — 

W rol. gł: Ryszard Berthelemess 
i urocza COnstance Bennett. 

Arcyzabawne awan- 
tury 2-ch największ. Luna Parku 

dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr 

Sensac.-cbycz. drsmat. W roli główn. 
Juklszynow i wielka epopea wojen. 

Gibson — król kowboyów w filmie p. t. 

Krwawy porachunek 
Od godz. 7-ej wiecz. przy- 

Ceny miejsc zniżene. 

raz w Wilnie. 

  

Zarząd Nowo-Wilejskiej Fabryki Masy Drzewnej 
i Papieru, Sp. Akc., w Kuczkuryszkach 

wgłasza, że w dniu 29 maja 1932 roku, o godzinie 5-ej po południu, w łokalu Zarządu 
tw Kuczkuryszkach, przy fabryce odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
fAkcjonarjuszów z następującym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego. 
) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

3) Zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat za 1931 rok. 
4) Zmiana Statutu przez uzupełnienie dwoma paragrafami o brzmieniu nastę- 

pującem: 

b Zarząd Spółki obowiązany 

  

obrotowego sporządzić i złożyć Władzom Nodzorc: 
na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zyskó 

ne sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok i oznaczenie tego pa- 
ragrafu liczbą „10%. 

5) Uzupełnienie dotychczasowego $ II przez powołanie się na rozporządzenie 
'Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 roku, 

6) Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 
7) Wolne wnioski. 

Z TEA 
„NiESPODZIANKA“ 
K. H. ROSTWOROWSKIEGO. 

Pożegnalny występ Stanisławy Wy 
sockiej na Pohulance. 

Pożegnalny występ wielkiej tra- 
giczki Stanisławy Wysockiej w niez: 
równanej kreacji Matki w „Niespo- 
dziance* Rostworowskiego wypełnił 
udekorowany kwiatami teatr na Po- 
hulance aż do ostatniego miejsca. 

Dopiero teraz, gdy od nas odjeż* 
dża, uświadamiamy sobie, że świetna 
artystka bwiła w Wilnie 8 miesięcy. 
Osiem miesięcy to spory kawał czasu, 
lecz niestety, w tym długim okresie, 
tak rzadko mieliśmy sposobność og- 
dądać Stanisławę Wysocką na scenie. 
Zaledwie 4 razy widzieliśmy ją w 
„Pannie mężatce*, „Świętym płomie- 
miu, „Teatrze wiecznej wojny” i obe 
«enie w genjalnej kreacji w roli Mat- 
ki w „Niespodziance* Rostworowskie- 
go. 
; Śledząc z zapartym tchem niezró 

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu pięciu miesię- 
cy po upływie roku obrotowego i oznaczenie tego paragrafu liczbą ..7*. 

jest w ciągu trzech miesięcy 

  

1 

Nasiona 

Składy L. JASIŃSKIB 
w Łodzi, ul. Andrzeja 10, tel. 168.56 
w Łęczycy, ul. Poznańska 30, tel. 125. 

dla wszystkich, narzędzia 
i preparaty chemiczne dla 
celów ogrodniczych, oraz 

przyrządy pszczelarskie, polecają: 

prowadzone 
od 1870 roku 

Cenniki na żądanie bezpłatnie. 
     

od upływu roku 
do zbadania bilans 
strat oraz piśmien- 

    

сепу   
  

TRÓW. 
wnaną grę Wysockiej, odnosi się wra-* 
żenie, że Rostworowski, dla niej spe- 
cjalnie rolę Matki napisał. Matka w 
interpretacji wielkiej artystki jest wy 
kuta z jednej bryły, jest upostaciowa 
niem tragicznego fatalizmu i bezgrani 
cznej miłości macierzyńskiej, zdolnej 
do zbrodni, tam, gdzie chodzi o egzy* 
steneję umiłowanego dziecka. Pani 
Wysocka wydobywa z tej twardej 
chłopki, której prześladujący ją tra- 
giczny los wkłada siekierę do ręki, 
maksimum ekspresji bólu i grozy 
wstrząsającej do głębi widzem, swoją 
prawdą życiową. 

W obsadzeniu innych ról, pani Wy 
socka wykazała niepospolitą znajo- 
mość możliwości naszych artystów. 
P. Kamińska świetnie się nadaje do 
roli potulnej i zalęknionej Zośki, pan 
Karpiński wydobył całą mękę bezna- 
dziejnej szarpaniny duchowej wraż- 
liwego Franka, związanego węzłami 
krwi i serca z rodziną, której prymi- 
tywna etyka, stojąca na niższym po- 
ziomie, nie da się w żaden sposób po- 

  

  

_ Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

  

izakład Kąpielowy 
i AGRESTA 

AE TMP TTT ESS SAP 

      Mostowa 13 
zawiadamia, że z powodu kryzysu 

pa tažnle zostały ZNAGZNIE ZNIŻONE i wanny 

godzić z jego zapatrywaniami na ży 
cie, wysubtelnionemi przez studja i 
obcowanie z ludźmi z innej sfery. Go 
zaś do pana Bieleckiego, to w roli Oj- 
ca wykazał on niepospolity talent. 
Stworzył żywy i realny typ chłopa, 
spodlonego przez pijaństwo, chytre- 
go i słabego, który poddaje się żonie 
i znosi jej wymyślania, by móc wza* 
mian całą ciężką walkę i odpowiedzial 
ność za los i byt rodziny zwalić na 
swą „babę*. Podsuwa myśl zbrodni, 
lecz nie chce jej brać na swoje barki, 
wkłada siekierę w ręce żony a sam 
idzie do karczmy. Ten bezwolny łach 
man ludzki, miotany namiętnością do 
wódki, staje się znowu człowiekiem i 
odzyskuje swą godność i poczucie od- 
powiedzialności dopiero w.chwili naj- 
większego tragicznego napięcia, sły- 
sząc słowa przebaczenia z ust żony. 
Wysoka klasa gry pana Bieleckiego, 
świetnie harmonizująca z kreacją pa” 
ni Wysockiej, wysunęła go na czoło 
naszego zespołu, dając dowód, co ar- 
tysta potrafi z siebie wydobyć, gdy 
trafi na odpowiednią rolę i genjalną 
partnerkę. 

Reszta wykonawców świetnie się 

  

  

DUŻY 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 
O warunkach dowiedzieć się: 

ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

PLAC 

  

  

FPANIE PŁÓTNA koszulowe, prze- 
ścieradłowe, fartuchowe, jedwabie surowe, 
żorżety z jedwabiu sztucznego i naturalne- 
go, meteory, wełny sukniowe, korty na u- 
branka dla dzieci, płótna harcerskie, obru- 
sy. kapy, chustki perkalowe i wiele innych 
towarów kupuje się najtaniej w sklepie bła- 
wainym p.f. „TKANINY TANIE“ 

S. Ciszewskiego, Wilno, Wileńska 31.   
  

Okazyjnie 
różne pozostałe z licyta- 
cji rzeczy oraz samocho- 
dy sprzedaje tanio LOM- 
BARD «als Bitnbia 4 
tel. 14-10 od 9-2 i od 5-7 

po południu 

TRIO 
salonowe 

kwartet lub kwintet 
Jazz nadający się do 
tańca i lekkich pro- 

dukcyj 
DO WYNAJĘCIA 

Św. Jakóbska |4—2. 

Restaur. „Ziemiańska" 
podaje do Wiadomości, iż 
wydaje smaczne obiady 

i kolacje po cenach zniż. 
Podczas obiadu i kolacji 
przygrywa trio. Gabinety, 
Czynna do 3 w nocy. 

  

    

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

Gakiernia i Piekarnia 
Woronowicz S. 

Wielka 16, poleca codz. 
świeże pieczywa, ciastka, 

cukierki i herbatniki. 

  

  

SPRZEDAM 

lac 
(od 200 do 400 sąż.) 
O warunkach dowie- 

dzieć się: ul. 

Tuskulańska 6—2 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
jadalne, sypialne i ga- 
bineiowa, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych wamukech 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

SIETESZ CERT. 

DRUSKIENIKI 
„HOTEL EUROPEJSKI" 

i WILLA „MARTA* 
pensjonaty Z. Glińskiej. 
Pokój z utrzymaniem 8 zł. 
(można bez utrzymania). 
W sezonie b. dla chorych 
będzie prowadzona ku- 

kuchnia djetetyczna. 

Pracownia walizek 
i wyrobów skórzanych 
M. RAN, Niemiecka 31, 
przyjmuje obstalunki i re- 
peracje. Ceny przystępne 

    

O'szyinie sprzedają się 
stylowe meble do po- 

koju jadalnego. Dowiedz 
się: W. Stefańska 13—1.   

Do wynejęcia 
4, 5, 6-pokoj. mieszkanie 
wolne od podatku lokal., 
suche, jasne i ze wszelk. 
nowoczesnemi wygodami, 

Wiłkomierska 5-a 

    

JĘCIA 
8.7. KA-N I.E 

z 5-ciu pokojów z kuch- 
nią ze wszystkiemi wygo- 
dami na 1-em piętrze 

(dawn. 2-gie) z uł 
Oglądać od 4—5 pp. Ulica 
Rossa 10, mieszk. 2, o0- 
bok Oejarni p. Pimono- 

   

wa, O warunkach dowie- 
Węglowa 23 dzieć się: 

  

6-cio pokojowe mieszka- 
nie, Wileńska 34/6; do- 

wiedzieć się u właściciel- 
ki 4—5 pp. 
  

— PIERWSZORZĘDNY— 
ZAKŁAD KRAWIECKI 

L. KRYSZKIEWICZ 
uł. Tatarska 12—12 

przyjmuje wszelkie obsia- 
lunki w zakres krawiec- 

twa wchodzące. 
Wykończenie artystyczne. 
Ceny znacznie 

    

PIANINO „Szredera* 

koncertowe w b. dobrym 
stanie niedrogo sprzedam: 

Zawalna 4, m. 15 

1000—DOLARÓW — 1000 
sprzedaje się przy ul. An- 
tokolskiej, Pośpieszka, 
dom drewniany. Nadaje 

się na handel. 
Dowiedzieć się ul. 

kowa 20 m. 2. 

  

Zam- 

  

Zakład Fryzjerski 
męski i damski „MAX 

Kalwaryjska ||, 
poleca pierwszorzędną ro- 

botę po cenach zniżonych 
Proszę się przekonać.   

Maja LAKNOFOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7, m. % 
W. Z.P. Nr. 69. 8547 

  

Akuszerka 

Marja Rrzedjąą 
przyjmuje od 9 r. do 7 w: 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zane» 
na lewo Gedeminowskiy 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nz. 3.93 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na uł. Garbarską | m. IS 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz=: 
ny, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 832% 

  

Z ks. woj. wyd. 
przez P. K. U. Moło- 

deczno r. 1905, na imię: 
Bolesława Michnowicza,. 

unieważnia się. 

  

ZGUB. Ks, Wojsk, wy-- 
daną przez P. K. U. Wil- 
no—Piwiat, na imię Pio- 
tra Sipowicza, . unieważ— 

nia się, 

Zakład Fryzjerski 
J. Mowszowicz 
Ostrobramska 22 

Salon męski zaopatrzony” 
higjenicznie. Egz.odr.1867 

    

Zakład Jubilersko-Graw.,. 
Drukarnia i Wytwórnie 
stempli gumow. i metal. 

T. FILIPSKIEGO 
Zamkowa 6, 

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

Ceny przystępne. 

do głównych postaci dostrajała. „„Nie- 
spodzianka* Rostworowskiego jest 
bezsprzecznie najlepiej granym i naj- 
wspanialszym spektaklem całego se- 
zonu. Tem bardziej niezrozumiałym 
jest fakt, że Dyrekcja, mając tak świet 
ną obsadę do wspaniałej sztuki naj- 
lepszego polskiego dramatopisarza. 
woli nas raczyć: „Leninem*, „Pod fa- 
lami* i innemi bezwartościowemi 
sztuczydłami, zamiast dać szerokiemu 
ogółowi wilnian możność zapoznania 
się z arcydziełem literatury w tak 
świetnem wykonaniu. : 

Niema bowiem wątpliwości, że 
publiczności naprawdę kochającej 
sztukę jest w Wilnie dosyć, by wypel- 
nić widownię teatru na „Niespodzian 
ce“ przez długi szereg wieczorów. 

Zarówno ofiarowane pani Wysoc- 
kiej kwiaty, jak też i gorące burzliwe 
oklaski, świadczą wymownie, że -zes* 

pół artystów i publiczność wileńska, 
żegnają wielką tragiczkę z głębokim 
żalem i że pozostanie ona w pamięci 
wilnian jako niezapomniana, genjal- 
nie tragiczna Matka z „Niespodzian- 
ki“. 

  

Zastępca. 

Drukarnia „Znicz“, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

  

Teatr Lutnia. 
„Dama w Jedwabiach*, komedja w 3 
aktach Fritz Gottwałda i Joe Grihitza. 

  Ta wiedeńska satyra na współczes 
ne obyczaje ma dużo dowcipu, tego 
we Widniu robionego, więc nie naj: 
gorszego gatunku, bo mocno zbliżo- 
nego do francuskiego. Zwłaszcza dwa 
pierwsze akty, doskonale zbudowane 
i przeprowadzone, trzeci już się jakoś 
wlecze ze słabnącą werwą: widać zbra 
kło konceptu. Ale tamte obfitują w 

dobre efekty, komiczne sytuacje, nie 
spodziane a dowcipne. Cynizm han- 
dlarza własną żoną został zatuszowa- 

ny umiejętną grą p. Wyrwicza, który 
nietylko robił angielską lodowatą 
krew, ale zabarwił ten lód pewnym 
swoistym wdziękiem, który kazał 
mieć sympatję do tego wyzbytego ха- 
sad jegomościa. Przytem to był wy- 

dawca, a na widowni było dużo litera- 
tów, któżby się z nich nie cieszył, wi- 

dząc tę potworę, wystawioną jako in- 
tryganta i podstępnego gada? 

Żoneczkę odegrała Brenoczy, wre- 
szcie w swoim uwodzicielskim żywio- 

  

  

le, rozkosznie żonglowała mężczyzna 
mi, a oni oczy dla niej tracili i więcej 
jeszcze. Kochanka i autora odegrał 
p. Moranowicz poprawnie z dość dużą 
dozą humoru, ale trochę szablonowo. 

P. Stanisławska dostała większą rolę 

i z niej można było stwierdzić, że zro- 
biła duże postępy i w dykcji i w swo- 

  

bodzie na scenie, zwłaszcza bardzo do * 
brą mimiką odznaczał się jej pierw- 
szy akt, w scenach z wydawcą i jego 
żoną. 

Całość pozostawiłą miłe wrażenie, 
bujda, pewnie, jak się wmyśleć cyni- 
czna, ale opowiedziana jakoś tak zre- 
cznie, pogodnie, lekko prześlizgując 
się po wszystkich histórjach małżeń* 
skich zdrad, że cynizm ten zaciera się 
i nikomu nie szarpie nerwów, a prze 
cie nie poto idziemy do teatru, po cięż 
ko roboczym dniu żeby się martwić 
sprawami osób. które nas nic nie ob- 
chodzą. 

Publiczności było dużo, bawiła się: 
dobrze i szła tłumnie na dancing Zw. 
Pracy Obywatelskiej Kobiet. Hro. 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

 


