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Dziś! 

    

Do dzisiejszego numeru ,„Kurjera 

Wil* dołączamy, jako dodatek, pierw- 

szy numer miesięcznika „Piony”, 

kontynuacji dotychczasowych „Żaga- 

rów*, ukazujących się w ciągu r. ub. 

jako dodatek do „Słowa*. Winniśmy 

z tego powodu naszym czytelnikom 

kilka słów wyjaśnienia, nie chcemy 

bowiem aby przeniesienie się zespołu 

„Žagarystėw“ do „Kurj. Wil.“ pojęte 

zostało opacznie. 

Nie jest to ani tranzakcja han- 

dlowa, ani oportunizm ideowy. Po- 

zostawiając zespołowi „Pionów* cał- 

kowitą autonomję w ich organie, 

czynimy jednocześnie próbę współ- 

pracy „pionierów* z. naszem pismem. 

Sądzimy zgodnie z nimi, że posiada- 

my na to dostateczne . uzasadnienie 

w pokrewnej postawie zasadniczej 

wobec  najistotniejszych zagadnień 

światła współczesnego. 

My, demokraci wileńscy, jesteśmy 

dziećmi pewnej epoki, epoki walki 

e prawo człowieka do swóbodnego 

rozwoju, do wydobycia z siebie naj- 

wyższych wartości. Byliśmy uczest- 

nikami lub świadkami triumfu tego 

prineypium: Ate' polityczna "wolność 

indywidualna nie wyzwoliła człowie- 
ka z niewoli ekonomicznej. Przeciw- 

nie, apokaliptycznie rozrastająca się 

potęga kapitału związała de facto 

tem silniej wolnego de iure człowie- 

ka pracy. Z drugiej strony nieogra- 

niczona wolność jednostki dopro- 

wadziła. do atomizacji kryterjów 

wartości moralnych. Zachwiane zo- 

stały wszelkie autorytety w tej dzie- 

dzinie, Każdy zaczął szukać swego 

Boga, stwarzać własne prawdy, a od- 

rzucać wszelkie objawienia. Kryterja 

etyki chrześcijańskiej, 

stały podstawą praw, stosunków i 0- 

byczajów ludzkich, uznane zostały 

przez demokrację polityczną XIX-go 

wieku za wartość umowną, od niej 

samej zależną. 

które pozo- 

Kierunek myśli, którego wyrazi- 

cielami są wileńscy „pionierzy jest 

reakcją przeciwko atomistycznemu 

indywidualizmowi etycznemu, prze- 

ciwko współczesnym formom pseudo- 

liberalnej gospodarki kapitalistycz- 

nej, oraz przeciwko doktrynie demo- 

kracji parlamentarnej. Młodzi szu- 

kają mocnych, trwałych prawd, na 

których chcą oprzeć swój systemat 

moralny, torują drogi do demokracji 

socjalnej, odrzucają nadżytą i zużytą 

doktrynę parlamentarnego ludowładz- 

twa, skłaniając się do przyjęcia pare- 

towskiej teorji elit. Jest to więc ruch, 

który krystalizuje się dokoła pew- 

nych najnowszych prądów fiłozofiez- 

nych i ekonomicznych. Znamionuje 

go mocne zwarcie zespołowe, oraz 

duża dynamika w kształtowaniu swej 

ideologji i oddziaływaniu na otocze- 

nie. Ruch ten ma jeszcze jeden plus: 

rozwija się w Wilnie i jest wolny od 

wpływu rozkładających, rezonersko- 

kpiarskich, operujących wyłącznie 

negacją metod beztwórczego šrodo- 
wiska warszawskiego. 

Go nas, demokratów wileńskich, 

łączyć może z tym ruchem, który się 

mianuje być antydemokratycznym? 

Ramy jednego artykułu 

zmieścić szczegółowej odpowiedzi. 

Ograniczamy się więc do najważniej- 
szych skrótów. 

* * * 

Antydemokratyzm „pionierów jest 

skutkiem zwężenia w terminologji 

potocznej pojęcia demokracji. W pe- 

Największa 
sezonu wios 

ONTOWANIE MOSTÓW. 

nić mogą: 

wnym stopniu — choć nie całkowi- 

cie — wyjaśnia ostatnio ten błąd p. J. 

Gedyminowicz w Nr. 5 „Przełomu 

(..Demokracja rzeczywista i urojo- 

na“), oraz przed paru laty Kaz. Za- 

krzewski w książce „„Kryzys demo- 

>). 

Ideał demokracji został zidentyfi- 

kowany z demokracją polityczną, z 

doktryną parlamentarnej demokracji, 

która w dziedzinie stosunków gospo- 

darczych i społecznych wytworzyła 

stan wręcz sprzeczny z istotą pełnej 

demokracji. Z doktryną tą rozstali- 

śmy się w r. 1926. Byli między nami 

tacy, którzy sądzili, że rewolucja 

majowa dokona tylko przesunięcia 

sił w ramach tego samego systemu. 

Mylili się, więc z czasem odeszli. 

  kracji 

    

*) wymienić tu też trzeba prof. M. I. Bonn 

„Die Krisis der europeischen Demokratie“. 

EEA TENS SESI 

Wymiana depesz. 
WARSZAWA. 14.V. (Pat.) W zwią 

zku z wyborem prezydenta Lebrun 

Pan' Prezydent Rzeczypospolitej wy- 

słał dó niego depeszę następującą: 

JE. p. Albert Lebrun, Prezydent 
Republiki Francuskiej. Paryż. 
W chwili, gdy powołany przez zaufa- 

nie swych ziomków obejmuje Pan, 

Ekscelenejo, najwyższą godność Pre- 

zydenta Republiki Francuskiej, pra- 

gnę przesłać Panu swe szczere powin 

szowania i najserdeczniejsze życzenia 

szczęścia dla Waszej Ekscelencji i 

pomyślności dla wielkiego narodu, 

którego losami będzie Pan od dziś 

kierował, a które składam wraz z całą 

Polską. (—) Ignacy Mościcki. 

W odpowiedzi prezydent przysłał 

depeszę następującą: 

Jego Ekscelencja Pan Ignacy Mo- 

ścicki, Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej. Warszawa. Powinszowania 

i życzenia, które Wasza Ekscelencja 

przesłał mi w imieniu swojem i na- 

rodu polskiego, szczerze mnie wzru- 

szyły. Dziękuję Panu z całego serca 

i wyrażam serdeczne życzenia szezę- 

ścia dla Pana, Panie Prezydencie 1 

pomyślności dla Polski. (—) Albert 

Lebrun. 
ok 

Przyjazd do Wilna premiera 
Prystora. 

Dziś rano pociągiem pośpiesznym 

przybywa do Wilna na parudniowy 

pobyt w charakterze prywatnym p. 

Prezes Rady Min. Aleksander Prystor 

Dnie świąteczne p. Premjer zamierza 

spędzić w swojej osadzie Borki. 

Wojewoda Kościałkowski 

u Marszałka Piłsudskiego. 

Dowiadujemy się, że w przejeź- 

dzie do Wilna przez Białystok Mar- 

szałek Piłsudski przyjął w swoim wa- 

gonie wojewodę Kościałkowskiego, Z 

którym odbył dłuższą konferencję. 
ża 

Słuszny protest Polski. 

WARSZAWA. 14.V. (Pat.) Senat 

gdański wydał 22 stycznia b. r. roz- 

porządzenie, regulujące prawo zawi- 

jania i postoju w porcie gdańskim 

obeych statków wojennych. 29 kwiet- 

nia Senat gdański wydał przepisy, 

uzupełniające, odnoszące się między 

innemi do polskich statków wojen- 

nych. Przepisy Senatu gdańskiego, 

wydane bez koniecznego uzgodnienia 

sprawy z czynnikami powołanemi, 

jak z rządem polskim i radą portu, 

niezgodne są ze statutem prawnym 

w. m. Gdańska. 

W związku z pwyższem komisarz 

generalny R. P. w Gdańsku złożył 

w dniu 14 b. m. w imieniu Polski 

protest przeciwko tym zarządzeniom, 

których moc obowiązująca nie może 

być uznana przez Polskę. 

  

Przewrót majowy dał początek refor- 

my samego systemu, reformy, która 

jeszcze dotąd nie znalazła swego 0- 

statecznego wyrazu. Ale kierunek jest 

wytyczony. Idziemy ku koncepcji 

państwa zorganizowanej, pełnej—nie- 

tylko zaś politycznej demokracji. 

Prof. Makowski nazywa to państwem 

społecznem. Słusznie też zaznacza 

„Gazeta Polska“ (Nr. 124), že „reak- 

cyjna* sanacja jest w istocie jedy- 

nym, serjo demokratycznym obozem 

w Polsce, zmierzającym do zorgani- 

zowania demokracji*. Dla p. Nie- 

działkowskiego demokracja jest tyl- 

ko „polityczno-prawną organizacją 

panstwa“, a jej treścią — „kontrola 

publiczna nad grupą rządzącą W kra- 

ju* („Robotnik* Nr. 160). W tych 

określeniach występuje z całą wyra- 

zistością  jednostronność  demokra- 

tycznego ideału P. P. S. Nie zada- 

trac Wielka Loteria Fantowa 

- walnia on dziś ani nas, ani młodych 

„pionierów. 
* * * 

Antykapitalizm  „pionierów* po- 

wstał na tle przeżywania się ekono- 

micznego systemu, w którego kon- 

wulsjach obecnie żyjemy. Indywidua- 

lizm gospodarczy kapitalizmu dopro- 

wadził również do form sprzecznych 

z jego założeniem: karteli, syndyka- 

tów, trustów i t. p. opartych na prze- 

ciwstawieniu czynnika pracy czynni- 

kom kapitału. Jesteśmy solidarni z 

dążeniem do przetworzenia tego sy- 

stemu w sposób dający światu pracy 

należne mu miejsce. W ustroju obec- 

nym. nie praca, lecz pieniądze dają 

człowiekowi prymat społeczny. Ten 

niesprawiedliwy stosunek powinien 

być wyrównany. Żąda tego nasze po- 

jęcie demokracji. 
I tu zarysowuje się dopiero ogół- 

Marszałek Piłsudski w Pikiliszkach. 
Dzień wczorajszy Marszałek Piłsudski spędził w Pikiliszkach w to- 

warzystwie pułk, d-ra Woyczyūskiego i kpt. Lepeckiego. 

Pan Marszałek żywo interesował się stanem ogrodnictwa swojej 

posiadłości i większość dnia spędził na tarasie w rozmowie z pułk, Woy- 

czyńskim i kpt. Lepeckim. 

  

Z konferencji min. spraw zagranicznych 

Małej Ententy. 
BIAŁOGRÓD. 14.V. (Pat.) Po po- 

południowem posiedzeniu ministrów 
spraw zagranicznych państw Małej 
Ententy ogłoszono następujący komu- 

nikat: 
Ministrowie spraw zagranicznych 

państw Małej Ententy, zebrani pod 
przewodnictwem min. Marinkowicza 
na dwóch posiedzeniach rano i po 
południu, przystąpili do wymiany 
swych informacyj i wrażeń o ogólnej 
sytuacji politycznej, jak również o 
poważnych trdnościach, które sytu- 
akcja ta pociąga za sobą. Następnie 
rozpoczęli badanie zagadnień, wysu- 
niętych na konferencji rozbrojenio- 

wej, a to zarówno z punktu widzenia 

politycznego, jak i technicznego. Zba 

dali też sprawy procedury i metod 

pracy oraz samą istotę zagadnień, 

które należy rozstrzygnąć. Dalej po- 

twierdzili wspólną linję postępowa- 

nia, przyjętą już dawniej i ustalili 

procedurę, którą mają się kierować 

w zależności od rozwoju zagadnień, 

jakie stanęły przed konferencją ge- 

newską od ostatniego zebrania mini 

strów państw Małej Ententy. Dzień 

sobotni będzie poświęcony badaniu 

spraw, któremi będzie się zajmować 

konferencja lozańska. 

Echa dzikich zajść w Reichstagu. 
Skazanie hitlerowców za pobicie dziennikarza Kiotza. 
BERLIN, 14.V. (Pat). Oskarżeni © napad 

na dziennikarza Klotza posłowie narodowo- 
soejalistyezni Heines, Stegman i Weizel ska- 
zani zostali na karę więzienia po 3 miesią- 
ce. Pos. Strasser został uwolniony. 

Wi czasie rozprawy przed sądem narodo- 

wi socjałiści urządzili burzliwą demonstra- 

cję. Policja interwenjowała, aresztując kil- 

kadziesiąt demonstrantów. 

Pogłoski 6 planowanym zamachu 
na min. Groenera. 

BERLIN, i4.V. (Pat). „Vorwaeris* donosi, 
że w berlińskich kołach politycznych obiega 
ja w 6statnich dniach pogłoski o planach 
zamachu na ministra Grcenera. Pogłoski te 

W Jugosławii spokój. 
WARSZAWA. 14.V. (Pat.) Biuro 

prasowe poselstwa jugosłowiańskiego 
nadesłało następujący komunikat: 

Biuro prasowe poselstwa jgosło- 
wiańskiego zaprzecza wszystkim ten- 
dencyjnym wiadomościom O rzeko- 
mych spiskach wojskowych i niepo- 

kojach w Jugosławji, które pojawiły 

się w ostatnich dniach w części prasy 

polskiej, W tej samej chwili, kiedy 
pewne wrogie Jugosławji źródła, roz 
powszechniają tendencyjne wiadomo- 
ści, odbywają się tam w zupełnym 
spokoju obrady konferencji Małej 
Ententy, co jest najlepszem zaprze- 
czeniem wspomnianych informacyj. 

Kronika telegrai'czna. 
— Wycieczka kombatantów włoskich 

zwiedza obecnie Pomorze. We wszystkich 

miastach goście włoscy przyjmowani są nad 

zwyczaj entuzjastycznie. Zwiedzono miasta: 

Toruń, Tucholę, Kościerynę i Kościerzynę. 

Wczoraj wycieczka wyjechała do Gdyni. 
— Straszna katastrofa, której ofiarą pa- 

dło 5-ciu ludzi wydarzyła się wczoraj rano 

w kopalni Dorstfeld pod Dortmundem. Zer- 

wały się dwa t. zw. kosze windowe i spadły 
w przepaść głębokości 800 mtr. 

— Giełda Warszawska była w sobotę dn. 

14-go maja r. b. zamknięta. 

   
    

powstały w związku z faktem aresztowania 

kilku osobników, których zachowanie się 

wzbudziło podejrzenie polieji. Pogłoski te 

dotychczas nie zostały zdementowane. 

  

EAZA TKE 

Lekarze-specjaliśc 
zalecają 

kąpie! dziecka tylko 

Wdłem BEBE 
Szofmana. 

      

  

ny kierunek reformy. Treść jej i me- 

tody realizacji są zaledwie w stadjum 

początkowego kształtowania się w 

kilku naraz warjantach. Na gotowe 

formuły jest jeszcze za wcześnie. Do- 

konywane opodał nas eksperymenty 

nie mogą być zachętą. Obce wzory 

są zawsze zawodne i niebezpieczne. 

Każda . historycznie sformowana 

społeczność ludzka powinna w sobie 

szukać pierwiastków wielkich. re- 
aa eeg form. Ró ami 

Nie chcemy jednak krępowač 

„młodych w wywieszaniu sztandarów. 

Wierzymy w szlachetność i czystość 

ich dążeń. Mogą się nieraz mylić, 

lecz lepiej aby się sami o swoich 

omyłkach przekonywali. Niech się 

sypią drzazgi z zapalczywie ciosanego 

pnia ideowego. . 
* * * 

Trzon moralny znacznej części 

ETERNIA PT ETRO TORRENTA ORCO FIGA 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
Kandydat na gubernatora 

Kłajpedy. 
„Memeler Damfboot* podaje wia- 

domość z Kowna, iż najwięcej szans 
na stanowisko gubernatora Kłajpedy 
posiada obeeny konsul generalny №- 
tewski w Londynie Gilis. Poprzednio 
Gilis był przez szereg lat szetem wy- 
działu konsularnego w kowieńskiem 
Minist. Spr. Zagran., potem zaś czas 
jakiś konsulem w Rydze. W. życiu 
politycznem Gilis czynnie nie wystę- 
pował. 

Urzędówka litewska „robi 
oko“ w stronę Beriina. 

RYGA, (tel. wl.). „Lietuvos Aidas“ w ar- 
tykule o stosunkach litewsko-nicemieekich 
wyraża przekonanie, iż sprawa kłajpedzka 
spcwoduje (?!) wznowienie debrych stosun- 
ków Litwy z Niemeami, bowiem Kłajpeda 
powinna być mosiem pomiędzy temi państ- 
wami w sensie politycznym i gospodarczym. 
Litwa pragnie żyć w przyjaźni z Niemeami. 
Utrzymanie tej przyjaźni zależy od Niemiec. 
Kłajpedzkie nieporozumienia były chmurą, 
przesłaniającą czystą atmosferę stosunków 
litewsko-niemieekich, ale chmura ta już mi- 
nęła. 

Przyp. Red. Jak widać z tego, po * 
niepomyślnym wyniku wyborów w 
Kłajpedzie i dymisji Merkisa powiał 
w Kownie wiatr zupełnie inny. 

OGÓLNOKRAJOWY ZJAZD 
NARODOWCÓW. 

Centralny komitet Związku narodowców 
wyznaczył na dnia 11 czerwca ogólnokrajowy 
zjazd partji. Na tym zjeździe wszyscy mini- 
strowie wygłoszą sprawozdania. 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

Lržsiinelon id 21426: 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

  

W rolach głównych: 
egzotyczna kochanka Lupe Velez   

i fenom. 
śpiewak 

Orkiestra kubańska. Najpiękn. rumby. Melodyjne pieśni kubańskie 
66 

WKRÓTCE w KINIE „HELIOS 

Najwspanialszy melodyjny przebój miłosny. 

Nenita, kwiat Hawanny 
Reżyserja twórcy filmu „Trader Horn“ Van Dyke'a. 

Lawrenti Tibbett 

  

  

BEUMSZZNEZNWOZWEWEZU ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE! 

BE-ER-WE" 
FABRYKA WYROBÓW TRYKOTOWYCH 

BROUN i ROWIŃSK 
SKŁAD FABRYCZNY: WILNO, STEFAŃSKA 2. 

BERETY 
FRANCUSKIE 55 

  

Warsząwa, Leszno 78, 
telefon 11-12-81 

NA RZECZ BEZROBOTNYCH. 
Każdy bilet wygrywa!!! 

„pionierów* opiera się na wierze w 

prawdę objawioną. Doktryna kato- 

licka jest im najbliższa, daje bowiem 

gotowy, najpełniejszy systemat filozo- 

ficzny, daje odpowiedź na każde za- 

gadnienie w życiu jednostki i zbioro- 

wości ludzkiej. 

Dalecy jesteśmy od niedoceniania 

immanculnych wartości ruchu opie- 

rającego się na założeniach religij- 

nych. W dziedzinie moralnej stosu- 

jemy kryterja naszej epoki, epoki, 
P ы . RADE т 
ф?%_@;сцацз!‹хе_;, jakkolwiek chodžiiki 

nam głównie o treść a nie o źródło 

danej wartości. Szanągj każde sta- 

nowisko z temi kryter, ‚ ą 

w zgodzie, zachowując je 

żność wobec poszczególnynch doktryn. 

konfesyjnych i wobec praktyk ich 

oficjalnych przedstawicieli. Krytyku- 

jemy nieraz ich samych oraz ich dzia- 

łalność, lecz. żaden prawdziwy kato- 

lik lub prawosławny nie spotka się 

na łamach „Kurj, Wil.“ z czemś, coby 

urażało jego uczucia lub wierzenia 

religijne, W naszych stosunkach, 

gdzie znaczna część duchowieństwa 

nadużywa uczuć religijnych i swego 

stanowiska dla określonych celów 

nacjonalizmu i konserwatyzmu spo- 

łecznego musimy przeciwko tym ob- 

jawom jak najbardziej stanowczo 

występować. W wystąpieniach tych 

zwracaliśmy się wyłącznie przeciwko 

nadużyciom kleru, nigdy zaś przeciw- 

ko samemu Kościołowi. Sądzimy, że 

pod tym względem pomiędzy nami 

a ruchem ,pionierów* niema żadnej 

głębokiej kontrowersji. 
* * * 

Są wreszcie rzeczy, które szczegól - 

nie nas łączą: zdecydowanie negaty- 

wny stosunek do nacjonalizmu, oraz 

przywiązanie do idei W. Ks. Litew- 

skiego. Ostatnia wspólna cecha ma 

charakter przeważnie platoniczny, 

uczuciowo-kontemplacyjny. Dla wyj- 

ścia tej idei ze stanu statyki brak 

dziś jeszcze odpowiednich warunków. 

Przedtem musiałoby nastąpić poskro- 

mienie nacjonalizmów krajowych i 

wytworzenie idei nadrzędnej. Dziś 

działacz publiczny nie może poprze- 

stać na negacji nacjonalizmów, musi 

się z niemi liczyć jako z faktem, z 

siłą wprowadzającą w ruch masy 

ludzkie, jakkolwiek  irracjonalną. 

Niewątpliwie ma rację Vilfredo Pa- 

reto, twierdząc, że czynnik irracjo- 

nalny jest głównym motorem działa- 

nia ludzkiego we wszystkich znanych 

nam epokach do dzisiejszej włącznie. 

Irracjonalizm motywów ruchów ma- 

sowych — to stała, niezmienna cecha 

natury ludzkiej . 
* * * 

Każde pokolenie dojrzałe poszu- 

kuje kontynuatorów swej pracy ide- 

owej i publicznej, jeżeli nie chce stać 

się epizodycznym elementem historji. 

Probierzem jest tu przedewszystkiem 

pokrewieństwo psychiki, podobny 

sposób podejścia do faktów i zagad- 

nień życia. Nie potrzeba jednomyśl- 

ności w ocenie lub rozwiązaniu, gdyż 
kontynuacja nie jest zidentyfikowa- 

niem się, lecz rodzajem . symbjozy 

dwóch lub kilku pokrewnych gatun- 

ków. 

W przystąpieniu grupy „pionie- 

row“ do wspėlpracy w „Kurj. Wil.“ 

chcemy widzieć pierwszy krok ku 

organicznemu zbliżeniu dwóch poko- 

leń „a radzi będziemy, jeżeli próba 

ta stanie się w dalszym rozwoju po- 

mostem do symbjozy, jeżeli zatrze 

różnice, a pogłębi to, co jest wspólne. 
Testis. 
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Goraonowa skazana na śmierć przez powieszenie 
Epilog sensacyjnego procesu o morderstwo 

. Elżbiety Zarembianki. 
Przebieg ostatniego dnia procesu. 

LWIÓW, 14.V. (Pat). W, dniu 14 maja roz- 
poczęła się po 14-dniowej przerwie rozprawa 
przeciwko Gorgonowej, oskarżonej 0 doko- 
manie zbrodni morderstwa na osobie Elż- 
biety Zarembianki. 

-. SPRAWA LISTÓW. 

Na wstępie rozprawy zabrał głos proku- 
rator dr. Laniewski. Poruszając sprawę u- 
kazania się ostatnio w prasie Iwowskiej li- 
stów Gorgonowej, pisanych w swoim czasie 
do męża w Ameryce, prokurator kwali- 
fikuje jako falsyfikaty, mające na celu stwo- 
rzenie pewnej atmosiery dookoła procesu. 

W. odpowiedzi na to obrońca stwierdza, 
że wszystkie te listy znajdują się w aktach 
sądowych i wnosi © ich odczytanie. 

Prckurator sprzeciwia się temu wniosko- 
wi, a w razie przyjęcia go przez trybunał 
sławia wniosek o przesłuchanie przebywa- 
jącego w Ameryce męża Gorgonowej Erwina 
©raz depuszczenie dwudziestu kiłku nowych 
świadków. 

Przewodniczący trybunału stwierdza, że 
Misty takie w akłach się znajdują. Nie posia- 
dają jednak one ani adresów, ani kopert, 
przyczem zaznacza, że wnioski obrońcy i 
prokuratora zostaną rozpatrzone później. 
Następnie przewodniczący oświadcza, że co 
sło świadka Halemby z Tarnowskich Gór na- 
deszła odpowiedź od prokuratury w Kato- 
wieach, stwierdzająca, że świadek ten był 

Kilka razy karany za popełnienie całego sze- 
regu rozmaitych przestępstw. Wreszcie prze- 
wodniezący zawiadamia wśród ogólnego po- 
ruszenia na sali, że nadeszła z Warszawy ek 
spertyza śladów krwi. 

"WYNIKI EKSPERTYZY ŚLADÓW. KRWI. 

Badania były przeprowadzone w dwojaki 
sposób: 1) w Instytucie Badań Żywności — 
ma okoliezność, czy krew jest pochodzenia 
Rudzkiego, czy zwierzęcego, 2) badanie przez 
Państwowy Zakład Higjeny na okoliczność, 
do jakiej grupy należą znalezione ślady krwi 
Badanie wykazało, że krew oskarżonej nale- 
ży do grupy 0, zaś krew Zarembianki — do 

a zapomocą najczulszej 
@йй0 wykrycia krwi grupy 

mia edłamków muru nie 
ej grupy. Natomiast badanie 

«chusteczki do nosa wykazało bardzo silną 
obecność elementu A., jednak ten sam ele- 
ment występuje również w częściach nieza- 
krwawionych chusteczki, wobec czego wnio- 
sek ostateczny jest, że nie musi tu zachodzić 
przyczynowy związek elementu A z obecnoś- 
eią lerwi. 

WINOSKI PROKURATORA I OBROŃCY. 

Po odczytaniu ekspertyzy przewodniczący 
eznajmił, że postępowanie dowodowe jest 
ukończone i zapytuje strony, czy mają ja- 
Kkieś wnioski. 
Prckurator Laniewski zaznaczył, że orze- 
czenie zbadania krwi przez rzeczoznawców 
sądowych lwowskich, a następnie warszaw- 
skich wprowadza zamęt, nienotowany do- 
tychezas w praktyce sądowej. Podkreśla przy 
tem, że wyniki badania krwi nie mogą w ni- 
ezem podważyć aktu oskarżenia, nie może 
się jednak na to zgodzić aby sędziowie przy- 
sięgli wyrobili sobie sąd na podstawie dwóch 
sprzecznych opinij i dlatego też wnosi, by 
trybunał zwrócił się do wydziału medycz- 
mego Uniwersytetu Lwowskiego, który miał- 
by za zadanie zbadać sprawozdanie rzeczo- 
znawców lwowskich i wydać opinję co do 
związku, jaki zachodzi między uszkodzenia- 
mi na ciele denatki i dżaganem jako narzę- 
dziem zbrodni, a następnie miałby przepro- 

    

  

wadzić zbadanie śladów krwi na przedmio- 
tach oraz porównać wszystkie dotychczas 
wydane wyniki badań krwi i stwierdzić, któ- 
re z-nich są miarodajne. 

Obrońca sprzeciwia się tym wnioskom 
prokuratora, poczem trybunał udaje się na 
maradę nad wnioskiem. 

ODRZUCENIE WNIOSKÓW, I ZAMKNIĘCIE 
PRZEWODU SĄDOWEGO. 

Po naradzie przewodniczący ogłasza, że 
wszystkie postawione dziś wnioski obrońcy 

i prokuratora zostają odrzucone i postępo- 
"wanie dowodowe zostaje zamknięte. 

Przewodniczący przystępuje do odczyty- 
wania pytań dla sędziów przysięgłych, które 
mają brzmienie następujące: 

„CZY OSKARŻONA RITA GORGONOWA 
JEST WINNA, ŻE W NOCY Z 30 NA 31 
GRUDNIA UB. ROKU W ZAMIARZE ZA- 
BICIA ELŻBIETY ZAREMBIANKI, W POD- 
STĘPNY, ZDRADZIECKI SPOSÓB PRZE- 
GIW. NIEJ DZIAŁAŁA, A WSKUTEK TEGO 
ŚMIERĆ TEJ OSTATNIEJ NASTĄPIŁA. 

Ponieważ eo do pytania tego niema żad- 
nych wniosków, trybunał je zatwierdza. 

ZAKOPANE - BRISTOL 

WYROK. 

Po krótkiej przerwie zabrał głos prokura- 
tor, wygłaszając dłuższe, trwające kilka ge- 
dzin przemówienie oskarżycielskie. 

Po przemówieniu prokuratora, które za 
kończyło się około 18-ej, zabrał głos obroń- 
ea dr. Axel, poczem sędziowie przysięgli u- 
dali się na naradę, ZATWIERDZAJĄC 9-ciu 
GŁOSAMI WINĘ OSKARŻONEJ. 

NA MOCY TEGO WERDYKTU TRYBU- 
NAŁ WYDAŁ W'YROK, SKAZUJĄCY OS- 
KARŻONĄ NA KARĘ ŚMIERGI PRZEZ 
POWIESZENIE. 

  

REPREZENTACYJNY 
HOTEL -PENSJONAT. 

Ośrodek życia towarzyskiego i sportowego. 
Idealne warunki wypoczynkowe. 

CENY POSEZONOWE — ZNACZNIE ZNIŻONE: 
Pokoje z utrzymaniem od zł. 14. — Pokoje bez utrzymania od zi. 6 

    

   

Nowa wersja o dziecku Lindbergha. 
Dziecko Lindbergha nie zostało zabite, a przejechane 

BERLIN, 14.V. (Pat). Jeden z dzienników 
berlińskich ogłasza list anonimowy, zawiera- 
jący zupełnie odmienną od dotychczasowych 
wersję co do okoliczności, w jakich nastą- 
piła Śmierć dziecka Lindbergha. Autor listu 
jest — jak wynika z treści — reemigrantem 
niemieckim z Ameryki, który przypadkiem 

przez samochód? 
dowiedział się o tajemnicy śmierci małego 
Lindbergha. 

Według zeznania autora anonimowego Ii- 
stu, dziecko Lindbergha nie zostało zamor- 
dowane, lecz przejechane przez samochód 
Lindbergha w czasie, gdy bawiło się na dro- 
dze przed garażem, W. samochodzie tym 

Zwłoki synka Lindbergha spalono. 
Kondolencja prezydenta Hoovera. 

TRENTON, (New Jersey). 14. V. (Pat). 
Zdłoki synka Lindbregha zostały spalone w 
krematorjam. W czasie spałania zwłok 0- 
becni byli jedynie rodzice, szef policji sta- 
nu New Jersey i kilku przedstawicieli władz. 
Prochy zostaną w dniu jutrzejszym wręczo- 
ne rodzicom 

Prezydent Hoower przesłał na ręce pani 

Lindbergh kondolencje, oświadczając przy- 
tem, że policja nie spocznie, dopóki zbrod- 
niarze nie zostaną wykryci i ukarani z eałą 
surowością. į 

Miejsce w ktėrem znaleziono zwloki, z0- 
stało ogrodzonc i strzeżone jest przez woj- 
sko. Chodzi © to, by nie zostały zatarte po- 
zostawione ślady. 

Nazwiska morderców są znane? 
NOWY YORK, 14.V. (Pat). Curtis podał 

do wiadomości policji nazwiska i rysopisy 
osób, z któremi prowadził swego czasu per- 
traktacje co do zwrotu dziecka Lindbergha. 

Władze hrabstwa Hunterton w którem 

KUP     

    

   
    
      

50 premij po 10.000 zł. 

CENA: 

> 2 
„ całego 

Wyniki trzeciego meczu w rozgrywce 
6 puhar Davisa. 

WARSZAWA, 14V. (Pat). Sobotni trzeci 
mecz w rozgrywkach o puhar Davisa Polska- 
Hołandja w grze podwójnej przyniósł pier- 
wsze zwycięstwo Hołandji, Wynik para 

Hughan-Kopman pokonała parę Tłoczyński- 
Jerzy Stolarow 3:6, 17:15, 3:6, 6:3, 7:5. Po 
dwóch latach Polska prowadzi 2:1 . 

Jędrzejowska — Corbiere górą. 
BERLIN, 14.V. (Pat). W! sobotnieh zawo- 

dach tenisowych w Berlinie klubu Rot-Wie- 
iss rozegrane zostało w grze podwójnej pań 
spotkanie Jędrzejowska-Corbiere (Ameryka) 
przeciwko parze niemieckiej Goldschmidt- 

Ze wzgórz Helikonu zstępuje w do- 
liny Beocji promienny Heljos, zbliża 
się do siedzącego w zadumie Zoro- 
astra. Wyciąga do niego prawicę peł- 
ną fiołków i krokusów. 

Heljos: Witaj Zoroastrze! Pozdra- 
wiam cię nową, wiecznie młodą wios- 
ną, pozdrawiam cię imieniem mego 
bóstwa słońca. Niech pogoda duszy 
będzie twoim udziałem. 

Zoroaster. Tyżeś to Heljosie? Ja- 
kiegoż daru udzieliły ci bogi że oczy 
twe jaśnieją szczęściem, jakbyś wv- 
grał Olimpjadę, lub zdobył wieniec 
wawrzynu na turnieju poetów? Spo- 
dziewałem się raczej ujrzeć cię w sza- 
cie żałobnej. 

Hieljos. Nic nie zamarło we mnie 
Zoroastrze. Po kimbym miał nosić 
żałobę? 

Zoroaster. Po złudzeniach, że lu- 
dzie po ludzku do człowieka się o©d- 
noszą, 

Heljos. Hos cherien he antropos 
his he antropos ee, tęsknił Menander, 
ale drogi Przyjacielu, rzymskie przy- 
słowie o wilkach — ludziach jest z 
pewnością trafniejszem określeniem 
gatunku istot, spotykanych przez nas. 
Nie, tej żałoby w duszy nie czuję. 

Zoroaster. Musisz więc mieć jakieś 

Kornatz. 
Zwyciężyła para  Jędrzejowska-Corbiere 

6:0, 6:0. Dzięki temu zwycięstwu para po- 
wyższa zakwalifikowała się do półfinału. 

TANIE WIOSNY. 
(Djalog neo-klasyczny). 

zaklęcia by ochronić swą pogodę 0d 
syków i szczekania, które wszak mu- 
szą cię od dołu dochodzić ? Spodziewa- 
łem się znaleźć ciebie pogrążonego w 
smutku czy gniewie, wszak wciąż, na 
placach, wśród ciasno zebranego po- 
spólstwa, histrjoni i linoskoczki, nie- 
wolnice i skryby najemne, zabawia- 
ją się pluciem na wszystko, co jest 
wyższe, piękniejsze i czystsze od nich. 
Gdzieżeś był Heljosie? Dlaczegoś nie 
stanął na czele oburzonych pjrzyja- 
ciół, by rozpędzić tę zgraję batem od 
poganiania osłów ? 

Heljos. Gdzie byłem? Na stoku 
wzgórza, kędy rosną krokusy i fiołki, 
całowałem na cześć wiosny najpięk- 
niejsze usta w Grecji. Jakże mogłem 
pamiętać że gdzieś tam wiatr śmiecie 
roznosi i histrjoni tańczą za rzucane 
obole? Drogi Zoroastrze, na to są skry 
by-wyzwoleńcy by pisać paszkwile, 
linoskoczki by sprzedawać swe ła- 
mańce, a plebs by klaskał. Pocóż 
bat w ręku moim, wszak oni sami bi- 
ją się mocniej po twarzy, niż jabym 
to uczynił, gdybym się takiej chciał 
imać roboty. 

Zaroaster. Podziwiam twoją po- 
godę ducha Heljosie, czy nie jest te 

  

pepełnione zostało morderstwo zwróciły się 
do gubernatora Moore'a z żądaniem aby na- 
tychmiast wystąpił z aktem oskarżenia prze- 
ciwko złoczyńcom, których nazwiska są wła- 
dzom znane. 

LOS 
  

POLSKIEJ PAŃSTWOWEJ LOTERIJI 
W NAJSTARSZEJ SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

K. GORZUCHOWSKIEGO 
WILNO, UL. ZAMKOWA 9 

Znacznie zwiększona ilość wygranych 

1/4 losu 10 zł. 

20 zł. 

40 zł. 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą. Konto poczt. 80365. 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 15 maja 1932 roku. 

10.15: Nabożeństwo z Poznania. 11.58: 
Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15: 
Poranek symf. z Filharm. 14.00: „Samodzia- 
ły wełniane* odczyt. 14.20: Aud. rolnicze i 
muzyka. 15.55: Audycja dla dzieci. 16.20: 
Transm. spotkania tennisowego o puhar Da- 
visa z Warsz. (Polska—Holandja). 16.55: 
„Audycja dla wszystkich Nr. 77*. 17.45: Ką- 
cik językowy. 18.00: Koncert. 19.00: Litewska 
uadycja literacka. 19.20: „Zbieracz bogów” 
odczyt. 19.40: Progr. na poniedziałek. 19.45: 
Słuchowisko. 20.15: Koncert. 21.55: Kwadr. 

  

znajdował się jeden ze znajomych rodziny 
Lindbergha wraz z szoferem. Sprawey nie- 
szezęśliwego wypadku w obawie przed odpo- 
wiedzialnością ukryli wypadek i zwłoki dzie- 
eka zakopali w lesie. 

Autor listu wskazuje na szofera jako na 
osobę, która mogłaby udzielić policji wyjaś- 
nień o zajściu. 

liter. 22.10: Koncert kameralny. 22.40: Kom. 
i muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 16 maja 1932 roku. 

10.00: Naboż. z Krakowa. 11.58: Sygnał 
czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15: Poranek 
symf. z Filharm. 14.00: Aud. rolnicze i mu- 
zyka. 15.55: Aud. dla dzieci. 16.20: Utwory 
Alboniza (płyty). 16.30: Wileński komunikat 
sportowy. 16.40: „Cudowne i djabelskie opo- 
wieści Rumunów* felj. 16.55: Muzyka z płyt. 
17.15: „Kryształowe groty w Krzywcu na Po- 

dolu** odczyt. 17.30: Pogadanka z cyklu „Ko- 
bieta ma głos”, 17.45: „Jazz” felj. ilustrowa- 
ny muzyką z płyt. 18,15: Koncert. 19,00: 
„Wystąpienia młodzieży polskiej i litew- 
skiej w szkołach rosyjskich* — odczyt. 19,20 
„Ciotka Albinowa mówi*. 10,35: Program 
na wtorek i rozm. 19,45: Słuchowisko. 20,15: 
Operetka „Cnotliwa Zuzanna. 22.15: „Djab- 
ły i strachy polskie* — felj. 22,30: Kom. i 
muzyka taneczna. 

WTOREK, dnia 17 maja 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 
poborowych: Pogadanka i muzyka. 13.20: 
Komunikat meteorologiczny. 14.20: Utwory 
Mozarta. 15.05: Komunikaty. 15.25: „Kobieta 
samotna'* — odczyt. 15.45: Koncert dla mło- 
dzieży, 16.20: „Za górami skalistemi* — od- 
czyt. 16.40: OrkiestraWhitmana. 17.10: „Pa- 
mięci Cuviera* —. odczyt. 17.35: Koncert. 
18.50: Radjowa gazetka rzemieślnicza. 19.00: 
Przegląd litewski. 19.20: „Ze świata radjo- 
wego” — pogadanka. 19.40: Program na šro- 
dę. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: 
„Epoka Szofera* — feljeton. 20.15: Koncert. 
21.50: Skrzynka techniczna. 22.10: Koncert 
solistki. 22.40: Komunikaty i muzyka tan. 

NOWINKI RADJOWE. 

ZACHĘTA DO WYCIECZEK. 

WĄ niedzielę dnia 16 maja o godz. 15.55 
nadana zostanie audycja dla dzieci z Warsza 
wy. Złoży się na nią radjotygodnik Jana Mi- 
lewskiego „Co się dzieje na świacie*, zasto- 
sowany tym razem do zainteresowań dzieci 
młodszych, oraz pogadanka Hónryka Łado- 
sza p. t. „Jak zielono”! Będzie to radosne 
pozdrowenie odradzającej się natury i zachę 
ta do wycieczek. 

JELLENTA I BUNIKIEWICZ © DJABŁACH. 

Strachy i djabły są zawsze ulubionym 
tematem baśni ludowych, które wykazują 
dziwne zbieżności i podobieństwa śród róż- 
nych narodów. Ciekawe światło na bogactwo 
motywów, zawartych w podaniach ludowych 
rumuńskich i polskich, rzucą dwa feljetony: 
Cezarego Jellenty p. t. „Cudowne i djabel- 
skie opowieści Rumunów' oraz Witolda Bu- 
nikiewicza o djabłach i strachach polskich. 

  

  

  

  

  

2640 szTuk 
  

KOSZUL DZIENNYCH, SPORTOWYCH, NOCNYCH, ORAZ BIELIZNY MĘSKIEJ, WYTWORNEJ, 
W WYSOKIM GATUNKU, PO GENACH BEZWZGLĘDNIE BEZKONKURENCYJNYCH. 

PONADTO UDZIELAMY 10'/, RABATU, OD CEN ZASADNICZYCH. 

D/H. „B-cia JabłKOWSCY” Sp. Akc. 
w WILNIE, ui. Mickiewicza 18. 

(Zwiedzenie sklepu i obejrzenie towaru nie obowiązuje do kupna). 

  

  

Ceny na wystawie — netto. 

Piwo 99 S Z ® p E i ы Р|шопиввьтошн EKSTR. 5% 

(i OOOO COCA 

ZAWIADOMIENIE. 
CELEM POGŁĘBIENIA ZAUFANIA, DLA NASZEJ RENOMOWANEJ FIRMY 
URZĄDZAMY OD DNIA 77 маЛА — DO DNIA 31 MAJA R. B. WŁĄCZNIE 

Pierwszą Okazyjną Wiosenną Sprzedaż 
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Do nabycia we wszystkich aptekach i składach aptecznych 

© działa pewnie 

© uśmierza bóle 

© usuwa zapalenie     

  

sprowadzone 
zapach nie plami ubrania. 

dany przez sił: 

  
ATOL tępi EE radykalnie Fo Rey wa 

hi dy: komary, muchy, mszyce na kwiatach I t.- p. olset 
a S dakais Užnalis ke średk najskuteczniejszy do nisze: 

_ l ewadów. Katol sprzedaje sią w składach aptecznych I aptekach. 

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICE — WILNO Kalwaryjska 25, 

UWADZE GOSPODYŃ! 
Najlepiej zabezpiecza na lato futra inne ubrania OD MOLI w; 

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 

lo Polski. okazały się całe inietkniete przez mole. Katol ma przyjemay 

róbowany preszek 

uszk! karażu- 
atol jest zba- 

zenia robactwa 
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Usłyszymy je w poniedziałek dnia 16 maja 
o godz. 16.40 i o godz. 22.15. 

WOLNY CZŁOWIEK MOTORU. 
Jaki typ człowieka ucieleśnia ducha mas 

mowoczesnych? — Człowiek motoru. — On 
jest symbolem współczesności, tak jak ongi 
rycerz, trubadur czy dworzanin. Na nim 
wzoruje się dziś każdy mężczyzna, o jego 
przeżyciach marzy każdy chłopiec. Dlacze- 
go? Albowiem człowiek motoru opanował 
technikę, a opanowanie jej dało mu poczu- 
cie wolności i potęgi. Napewno przyznamy 
słuszność w tym względzie Wacławowi Ro- 
gowiczowi, wysłuchawszy we wtorek dnia 
17 maja o godz. 20.00 jego feljetonu p. t. 
„Epoka szofera”. 

TRENCZYŃSKIE CIEPLICE 
LECZĄ RADYKALNIE 

LA IAA Sd |) 
iniorm: Biuro 'Irem. Cieplic, Kraków, Szewska 5. 

TEATR | MUZYKA 
— „Zemsta* specjalnie przeniesiona dó 

„Lutni*. Wobec wielkiego powodzenia, ja- 
kiem cieszy się w Wiilnie komedja Al. Hr. 
Fredry p. t. „Zemsta* — Dyrekcja postano- 
wiła dać jeszcze dwa specjalne widow*ska 
tej komedji dla szerszej publiczności w ok- 
resie Zielonych Świątek, Ł j. dziś w nie- 
dzielę 15-g0 i jutro w poniedziałek 16-g0 

  

      
      

  

     
maja o godz. 8-ej wiecz. Włobec zamknięcia: 
Teatru na Pohulance — „Zemsta* została 
przeniesiona na te dwa ostatnie dni do Lu- 
tni. Ceny miejsc zwyczajne, dla młodzieży 
szkolnej stosowane będą specjalne zniżki od 
30 gr. do 1 zł. 50 gr. 

— „Pan naczelnik to ja“ — w Bernar- 
dynee. Dziś, w niedzielę 15-go maja i jutro 
w poniędziałek 16-g0 maja o godz. 8 m. 15 
wiecz. po raz drugi i trzeci pełna humoru 
i wesołości komedja „Pan naczelnik to ja*, 
Ceny miejsc zniżone od 30 gr. do 4.00 zł. 
Wliszystkie zniżki ważne. Wstęp do ogrodu 
bezpłatny. 

We wtorek dnia 17 maja o godz. 8 m. 15 
wiecz. „Pan naczelnik to ja”. 

— Premjera „Banku Nemo* w Lutni od- 
łożona do wtorku, Wobec choroby jednego z 
odtwórców głównej roli — premjera sztuki 
„ Bank Nemo* Ludwika Verneuil'a odłożona 
została do wtorku dnia 17 maja. Bilety za- 
kupione ra premjerę sobotnią zostaną waż- 
ne na przedstawienie wtorkowe „Banku Ne- 
mo“. 

W okresie świątecznym t. j. dziś w nie- 
dzielę 15 maja o godz. 4-ej po poł. ukaże się 
świetna farsa „Hulla di Bulla*, 

Jutro w poniedziałek dnia 16-go b. m. 
o godz. 4-ej po poł. po raz pierwszy jako po- 
południówkę, ujrzymy lekką, pogodną Ко- 
medję wiedeńskich pisarzy p. t. „Dama w 
jedwabiach*. Ceny miejsc na obydwa wido- 
wiska zniżone. Wstęp do ogrodu bezpłatny. 

Drugi koneert В. Sawinej-Dolskiej. Z 
powodu wiełkiego powodzenia, koncert ar- 
tystki baletu Ł. Sawinej-Dolskiej będzie pow 
tórzony w sobotę dnia 21 maja o godz. 4 
p. p. w Teatrze „Lutnia*. Ceny miejsc pro- 
pagandowe od 30 gr. do 2 zł. 
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jekkomyślna obojętność, która nie 
przystoi godności człowieka? 

Heljos. Mylisz się Zoroastrze, mie 
co ludzkie nie jest mi obojętne. Wszy- 
stko ryje w pamięci nieubłagana 
świadomość, zarówno dobro, jak zło 
doznane. Wszystko jest zawsze goto- 

we do odpowiedniego czynu, ale o 
Czcigodny! Czy nie doświadczyłeś 
nigdy rozkoszy, płynącej z nienawiści 
głupich i podłych? Równa się ona. 
przysięgam na purpurowe wargi Myr- 
tili, równa się rozkoszy posiadania 
szacunku mędrców i świętych. Przy- 
jaciełu, w pełni, po brzegi czary do- 
znałem jednej i drugiej rozkoszy! Nie 
wyrzekłbym się żadnej z nich, za 
skarby Kserksesa! Wierz mi, Zoroa- 

strze, wartość nieśmiertelnego czlo- 

wieka mierzy się nietylko wielkością 
ofiarowanej mu różnorodnej miłości, 
ale i rozmiarem nienawiści, jaką budzi 
przechodząc pośród pełzających ga- 
dów. Czy chciałbyś mego zbliżenia do 
nich? Czy chciałbyś żeby mnie kocha- 
ły? Ja nie. Straszliwąby to było klę- 
ską, 

Zoroaster. Wielka jest twa pycha 
Heljosie, patrzysz na ludzi u 
twych stóp jak na istoty niższego rzę- 
du, ależ to są jednak ludzie Heljosie, 
to ludzie znęcają się nad ludźmi nisz- 
czą twe słoneczne myśli, rzucają śmie 
cie pod nogi, a w wyciągnięte przy- 
jaźnie dłonie wbijali nieraz skrycie 
nóż, to ludzie Heljosie! 

   

  

  

Heljos. Być może. pozornie, Ałe 
powtarzam Zoroastrze. jedynym ce- 
lem mego ja, jest miłość ludzi wybra- 
nych przezemnie. Czy widziałeś by 
mię nienawiść tamtych wstrzymała 
w wędrówce? Wieczną młodość i ra- 
dość daje miłość wybarnych, ale siłę 
i dumę wzmacnia świadomość niechę- 
ci złych ludzi. Spójrz na nich, gdy ich 
mijam z uśmiechem, czy szukam ich 
wzroku? Nie, oni unikają mego, usu- 

wają się w cień, bo tam lęgną się ich 
ciemne zamysły. Jakże możesz przy- 
puszczać że mogą mię dosięgną 

Zoroaster. Heljosie, choćby słoń- 
ce samo zstąpiło ci na pomoc, nie po- 
dołasz wiecznemu cieniowi który po- 
stępuje za tobą jak szpieg, by skor 
stać z każdego niepewnego twego kro- 
ku, z każdego znużenia, z każdej chwi 
li opadnięcia rąk, zniechęcenia. Wte- 
dy wbiją ei nóż w plecy ci. co się rano 
uśmiechali do ciebie, ei, którym 'hoj- 
ną dłonią użyczałeś łask tysiące, ci, 
którzy się płaszczą i miłkną w pro- 
mieniu twych oczu, a wzbierają jadem 
gdy ich miniesz. Zatrują Cię tym ja- 
dem. 

Heljos. Nie Zoroastrze, żaden cień 
nie jest zdolny zaćmić słonecznego 
człowieka, żaden jad zaszkodzić temu, 

kto spożywał zatrute i słodkie owoce 
znajomości człowieka. Jedynie on 
sam, może w sobie zniszczyć czynem 
nikczemnym, wspaniałą wyższość du 
szy. Nie sądzisz chyba, bym kiedy to 

      

uczynił? Szukam i dźwigam, powo- 
łuję i odnajduję niestrudzenie czło- 
wieczeństwo w ludziach. Ale że pod 
obliczem ludzkiem odkrywam larwy. 
kształty gadu, płazu, małpy i szakala.. 
cóż z tego? Wszak można odejść. 

Zoroaster, Przebywałeś jednak w 
tych dolinach kędy się lęgną te twory. 
Heljosie! 

Heljos, Myliłem się... Nie jestem 
bóstwem Zoroastrze, aczkolwiek do- 
brze czuję to, co jest we mnie boskie- 
go. Mylę się, mylić się będę Ty, ja i 
ludzie do końca naszego na ziemi 
przeznaczenia. Tylko cel do którego 
dążę jest nieomylny, drogi mogą być 
błędne, znalezione wartości ulegać 

przemianie. Nie jest cierpieniem my- 
lić się, bo w tem niema nic złego, ale 
cierpieniem i wstydem jest być omył- 

ki przyczyną, być odtrąconym od czło 
wieka za zło wyrządzone, To nieszczę- 
ście nie spotkało mię nigdy, Przyja- 
cielu! 

Zeroaster. Jednak. o synu słońca! 
Niewtajemniczeni w misterje gaju 
Akademosa, pytają, azali się tam za- 
miast Muz, przechadzają teraz Gor- 
gony? Dlaczego tam nie uprawiają, 
jak ongiś, kultu słońca, któremu Ty 
jesteś od urodzenia poświęcony? Spo- 
glądają wszak na ciebie wciąż z za 
laurów Meduza, Euryała i ohydna 
Sthino? Jakże się to stało że jeszcze 
nie jesteś zamieniony w kamień? 

Heljos. Ponieważ codzień prowa- 

dzę Perseusza na bój z Gorgonami i 
dla mnie, co dzień bije srebrnem ko- 
pytem złocisty Pegaz, w górach He- 
likonu. Nie zawsze ci co rymy skła- 
dają są poetami, Zoroastrze! Zdrój 
Hypokreny tryska w głębiach istoty 
człowieka, a to, co wydaje pospólstwu, 
jest ubogą natchnienia jałmużną. W 
gaju Akademosa lęgną się równie pła- 
skie gadziny jak w zimnych bagnach 
północnych krain, jakże chcesz by 
kochały słoneczność? Nie mogą nawet 
łbów podnieść od legowiska, a moje 
Heljady zaprzęgają rydwan słonecz- 
Z choćby je to życie kosztować mia- 
0. 

Zoroaster. Niezawsze Świeci słoń- 
ce, Heljosie, cóż czynisz w dni poch- 
murne? 

Heljos. Złudzenie, Zoroastrze, za- 
wsze jest słońce, tylko nie zawsze je 
widzimy śmiertelnemi oczami. Gdy 
go nie dojrzysz na niebie, spójrz w 
siebie, a jeśli i tam go nie dojrzysz, 
wtedy dopiero włóż wieniec z asfodeli 
i szatę żałobną, Nie smuć się, Przyja- 
cielu, szlachetności nie zbiera się gar- 
ściami po świecie, jeśli jej najdziesz 
za drachmę, uwieńczmy czoła laurem 
i różami, zapomnijmy 0 wszystkiem 
co nie jest jasnością i pójdźmy cie- 
szyć się nowem, wiosennem słońcem. 

Hel. Romer. 
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Nr. 110 (2352) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
! Niezwykły wypadek 

na linji Mińsk—Niegorełoje. 
Uciekający przed pościgiem agentów G. P. U. wskoczył do 

8 iokomotywy i spowodował katastrofę kalejową. 
Ze Stołpeów donoszą i niezwykłym wy- 

padku, jaki wydarzył się przedwezoraj na 

stacji Radziea położonej między Niegorełoje 
a Kojdanowem. Pewien nieznany osobnik, 
ścigany przez funkcjonarjuszy osławionego 
G. P. U. wpadł na stację Radzicę i wskoczył 
«o lokomotywy, która stała pod parą. Loko- 
motywa całym pędem ruszyła naprzód. Przed 

Kojdanowem osobnik wyskoczył z pędzącej 
lokomotywy puszezając ją umyślnie na zbłi- 
żający się pociąg towarowy. Pędząey paro- 
wóz z niebywałym impetem wpadł na ioko- 
motywę pociągu towarowego. Skutki zderze- 
nia były fatalne. Obie lokomotywy zostały 
rezbite. Kiłka wagonów wykoleiło się . 

Napad rabunkowy w Dziewieniszkach. 
W dniu wczorajszym na posterunek poli- 

ji w Dziewieniszkach zgłosił się mieszka- 

niec tegoż miasteczka Masiułl, który złożył 
następujące zameldowanie. 

Ubiegłej nocy w ehwili kiedy Masiul 
kładł się spać, do mieszkania jego wtargnęło 
trzech drabów, którzy narzucili mu na gło- 
wę płachtę i obezwładniwszy splondrowali 

Morderstwo 

'eałe mieszk., przyczem zrabowali rozmaite 
rzeczy na ogólną sumę 508 zł. Dokonawszy 
rabunku napastniey zbiegli uprzedzając swo- 
ja ofiarę by nie ważył się donieść o wy- 
padku pełlieji. Władze Śledcze wdrożyły w 
tej sprawie dochodzenie, lecz narazie bez 
konkretnego wyniku. (e) 

rabunkowe 
pod Woiožynem. 

Bandytów aresztowano w Oszmianie. 
Przed kilku dniami wojewódzka policja 

sqedcza otrzymała powiadomienie o niezwy- 
%łe zuchwałym napadzie rabunkowym doko- 
uanym we wsi Dowgieliszki pod Wsłożynem 
Późne w nocy dwaj uzbr. osobnicy wtarg- 
nęli do mieszkania B. Bondarewiczowej, ste- 
roryzowali domowników i zażądałi wydania 
gotówki, którą, według posiadanych przez 
bandytów informacyj, Bondarewiczowa uk- 
ryła gdzieś w domu. Mimo groźby Śmierci 
Bondarewiezowa nie wskazała bandytom 
kryjówki, wówezas bandyci zaczęli swoją 0- 
fiarę torturować poczem zamordowali i zlu- 
strowawszy mieszkanie zabrali eo najcen- 
niejsze przedmioty i pewną dość znaczną 5и- 
mę pieniędzy. 

Zaalarmowana o napadzie policja wszczę- 
ła dochodzenie. Rozesłano telefonogramy do 
wszystkich posterunków P. P. na terenie wo- 
jewództw wileńskiego i nowogródzkiego. E- 
nergiczne działanie policji uwieńczone z0- 
stało sukcesem, bowiem w dniu wczorajszym 
ujęto napastników, którzy okazali się miesz- 
kańcami wsi Trakcicha gminy hołszańskiej. 
Są to: Konstanty Katkowski i Bolesław Re- 
manowski. Rabusie zatrzymani zostali w 
Oszmianie, gdzie usiłowali spieniężyć część 
zrabowanych przedmiotów. 

Przyciśnięci do muru bandyci przyznali 
się do winy. Obaj staną przed sądem doraź- 
nym. (e) 

  

Aresztowanie niebezpiecznego dywersanta. 
Z pogranicza donoszą, iż w dniu wezoraj- 

szym patrol K. O. P. wpobliżu wsi Tuniło- 
wieze w rejonie edcinka granicznego Dańko- 
wo zatrzymał podejrzanego osobnika, który 
nielegalnie usiłował przedostać się przez gra 
nicę. Przy zatrzymanym znaleziono rewolwer 
nabity oraz dokumenty na nazwisko igna- 
«ego Proszkiewicza. Wzięty w krzyżowy ©- 

gień pytań rzekomy Proszkiewicz zeznał, iż 
nazywa się Pictr Woronkow. Woronkow. jest 
poszukiwany za napad bandycki na osadę 
Gryćkowe i obrabowanie kupeów Zygrensz- 
tejna i Traniewicza. 

Bandytę zakutego w kajdanki odesłano 
do dyspozycji władz śledczych. 

Wyrafinowane oszustwo. 
W, dniu wczorajszym, naskutek wniesio- 

nej do władz śledczych skargi, został aresz- 
towany mieszkaniec wsi Zaświecie gminy za- 
łeskiej Witold Aleksiejew oskarżony © do- 
konanie oszukańczych machinacyj na szkodę 
mieszkańca tejże wsi Aleksandra Pućki, Jak 

się wyjaśniło aresztowany Aleksiejew wyko- 
rzystał w swoim czasie nieobecność Pućki, 
który wyjechał na roboty do Francji i sprze- 
dał jego dom i kawał ziemi za dość znacz- 
na sumę. Aleksiejewa osadzono w więzieniu. 
Dalsze dochodzenie w toku. (c) 
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Miejski| pažim 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

Bezimienni bohaterowie 
W rol. gł: Adam Brodzisz, Marja Bogda, E. Bodo i inni 

DZE SA 

  

Wycieczka do szkoły specjalnej. 
Szkoły powszechne specjalne istnieją obe- 

<nie tylko w większych miastach, bo wieś i 
amniejsze miasteczka tego typu szkół zupeł- 
mie nie tworzą. 

Na wsi „załatwia się* z dziećmi umysło- 
wo upośledzonemi w najprostszy... i najzwy- 
<zajniejszy sposób... Daje się dziecku anor- 
malnemu etykietę „niedorozwinięte* i rzuca 

„się je na pastwę losu. Dzieci anormalne -- 
mie przygotowane zupełnie do życia — gdy 
dorosną, stają się ciężarem i plagą państwa 
i wogóle społeczeństwa. 

Dnia 7 maja r. b. zwiedziliśmy dość dok- 
ładnie szkołę powszechną specjalną Nr. 2 
w Wiilnie. Zwiedzanie nasunęło szereg uwag 

i refleksyj, które podaję niżej. 

Kierowniczką wymienionej szkoły jest 
p. H. Kaczyńska. Gdy wchodzimy — jest 
przerwa. Dzieci rzucają na nas trwożne spój- 
rzenia. Ruchy u większości dzieci ekscentry- 
«©zne, niieopanowane. Kierowniczka uśmiech- 
nięta, zrównoważona informuje nas z jakich 
warstw rekruiują się dzieci. Są to przeważ- 
mie dzieci opuszczone, chowanę dotychczas 
na bruku, które nędza doprowadziła do zbo- 
<czeń. 

Na sali rekreacyjnej poznajemy p. Doh- 
rowolską, nauczycielkę tejże szkoły. Prosi- 
my ją o niektóre szczegóły. Rzucamy pyta- 
nie: „Co się dzieje z dziećmi po wyjściu ze 
szkoły? — „Pytanie czy nasza praca ma 
jakąś wartość dla społeczeństwa jest dla nas 
nauczycieli specjalnych szkół zagadnieniem 
zasadniczem. Ostatnio przeprowadziłam wy- 
wiady, które dostarczyły mi wiadomości, co 

„się dzieje z wychowankami po wyjściu ze 
szkoły. Zostało stwierdzone, że większość 

dzieci anormalnych po wyjściu ze szkoły 
trudni się pracą zarobkową (koszykarstwo, 
sprzedaż gazet i t. d.) i zarabia samodzielnie 
na kawałek chleba. Kilka dziewcząt wyszło 
zamąż. Jako „matki i gospodynie domu są 
miezaradne, nie umieją żyć życiem normal- 
mych ludzi. Nieznaczny procent dziewczut 
uprawia nierząd (prostytucję) i to jest naj- 
smutniejsze dla nas wychowawców, że jed- 

nak szkoła nie jest tak silna w swem od- 
działywaniu, aby mogła temu zapobiec. 

Z chwilą nastania kryzysu dzieci anor- 
malnych wciąż przybywa, tak że zdaje mi 

się, z pogorszeniem warunków bytowania 
mastępuje zwyrodnienie rasy ludz ы 

Przerwa kończy się. — Idziemy na hos- 
pitację do oddziału III. Lekcję rachunków 
prowadzi p. Dylewska. Do tablicy nauczy- 
<oielka wywołuje ucznia — Dawidowicza. Jest 

Na tab- 
zadanie z mnożenia: mnożenie setek, 

ek i jednostek przez liczbę jednocyf- 
5747). Uczeń Dawidowicz wykrzy- 

wia się niemożliwie przy tablicy, robi ja- 
Kkieś niezrozumiałe ruchy rękami, przestępu- 
je z nogi na nogę. Co chwiła zwraca uwagę 
na inne rzeczy, odbiegając od zadania. Nau- 
«czycielka cierpliwie skierowuje jego uwagę 
ua zadanie. Uczeń jąka się i krztusi. 

Po lekcji p.Dylewska informuje nas, że 
zaburzenie mowy cechuje wszystkie dzieci 
«mysłowo upośledzone. 

Klasyfikacja czniów odbywa się na podst. 
badań inteligencji zapomocą testów Binet- 

Simona w przeróbce Fermana. Przy okazji 
warto zaznaczyć, że ostatnio przy Uniwersy- 

tecie Stefana. Batorego był zorganizowany 

Kurs poprawiania wad wymowy. Kurs ten 
trwał trzy miesiące. Wi kursie wzięło udział 

nauczycielstwo wogóle, a w szczególności na- 
uczycielstwo szkół specjalnych. 

Nauczanie odbywa się metodą ośrodków 
zaintesowania, której twórcą jest Decroly. 
Metodę tę grono nauczycielskie przystoso- 

wało do miejscowych warunków, wkładając 
> nią wiiele własnych, oryginalnych pomy- 
słów. 

Oto „ośrodki”, około których skupia się 
<ała nauka: 

Rok I i II — „Dziecko i jego potrzeby”, 
«ok III — „Dziecko i przyroda”, rok 1У — 
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„Najbliższe miasto”, rok V — „Polska“, rok 
VI — „Šwiat“: 

Dzieci uczą się przez 6 lat, przerabiając 
w ciągu tych 6 lat program 4 klas szkoły 
powszechnej. 

W. materjale nauczania jest stosowana 
umiejętnie pomyślana koncentracja. Np. w 
oddziale IV (hospitacja u p. Dobrowolskiej) 
uczniowie przerabiają prace pišmieniė na 
specjalnie przygotowanych arkuszach, na któ 
rych koncentruje się podczas lekcji wszyst- 
kie przedmioty, a więc i historję i rachun- 
ki, i język polski i rysunki. Treść tematów 
wiąże się organicznie ze. sobą. Na arkuszach 
są ponaklejane wycinki obrazkowe z gazet 
i czasopism. Wtycinki wiążą się z tematami. 
Niejednokrotnie spotykają się też i samo- 
dzielnie rysunki, ilustrujące dane zagadnie- 
nie. 

Na szczególniejszą wzmiankę zasługują 
roboty ręczne z gliny, plasteliny, tektury i 
drzewa, prowadzone przez p. Bińską. Czego 
tam niema! — Są i kościoły wileńskie w mi- 
niaturze, i znaczniejsze gmachy, i ptaki, i 
zwierzęta domowe, i mnóstwo innych naj- 
różnorodnejszych rzeczy. Cały świat dzie- 
cięcy i wysiłek nauczycieli — wychowawców 
uzewnętrznił się w tych „dziełach sztuki”. 

Dzieci umysłowo upośledzone lubią lepić 
i rysować. Jest to jedyny sposób, zapomocą 
którego mogą one uzewnętrznić swoje ma- 
rzenia i pragnienia, często aż zadziwiające 
nas łudzi normalnych swoją oryginalnością 
i.. „dziwacznością”. 

Na zakończenie p. Bobkówna, nauczyciel- 
ka i wcyhowawczyni pierwszego oddziału, 
pokazała nam szereg pomocy naukowych, 
sprowadzonych z belgijskich szkół powszech- 
nych, prowadzonych metodą Decroly'ego. 

Grono nauczycielskie, składające się z 
kierowniczki p. H. Kaczyńskiej i p. p. Dy- 
lewskiej,  Dobrowolskiej,  Krupowiczówny, 
Bandarzewskiej, Bobkówny i Bińskiej — — 
cechuje poświęcenie się dla dzieci umysłowo 
i moralnie upośledzonych, połączone z wy- 

siłkiem przyszczepienia i zastosowania naj- 
skuieczniejszych metod i środków nanucza- 
nia. 

Na ulicy Szopena istnieje kłasa filjalna 
tej szkoły przy szkole powszechnej normal-- 
nej Nr. 5. Wi klasie filjalnej pracują z pożyt 
kiem dla społeczeństwa p. Truchan Grzegorz 
i p. Trubasiewicz. Br. O. 

„Fortuna kołem się toczy”. 
Wszyscy pokrzywdzeni przez kaprys io- 

su, zawiedzeni i nieszczęśliwi, na których 
obliczu nie zajaśniał dotychczas uśmiech 
szczęścia niech Śpieszą się przekonać jak 
złudną rzeczą jest fatum przeznaczenia, ku- 
pując los na Wielką Loterję Fantowa na 
rzecz bezrobotnych organizowaną staraniem 
Włojewódzkiego Komitetu do Spraw Bezro- 
bocia 

Cena biletu wynosi tylko 50 gr. za które 
łatwo możesz wygrać najrozmaitrze przed- 
mioty mogące mieć niepoślednie znaczenie 
dla Twego bytu, gdyż na wygrane złożą się 
takie fanty jak: eleganckie tualety damskie. 
artykuły: galanteryjne i męska konfekcja. 
serwisy i nakrycia stołowe, rowery, maszyny 
rolnicze a nawet inwentarz żywy. ži 

Każdy nabywca biletu, który nic nie wy- 
grywa otrzyma niezwłocznie z rąk sprzedaw- 
cy losów loteryjnych „Fant pocieszenia w 

postaci pięknego balonu, ewentualnie zgłosi 
siię nazajutrz w gmachu Ratuszu do Komi 
Loteryjnej po odbiór takowego. Wydawan'e 
fantów nastąpi w dniach 5 i 6 czerwca r. b. 
również w gmachu Ratuszu. Natomiast sprze 
daż biletów rozpoczyna się już dziś 15-g0 
maja, które można będzie kupić na wszyst- 
kich głównych ulicach miasta, w  kawiar- 
nich,, restauracjach e. t. e. 

Niechże więc nikt nie odkłada i niezwło- 
cznie w pierwszym dniu loterji zaopatrzy 
się w bilet. 
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nomiczną i trwalą reklamę. 

WSZYSTKIE 3 PIERWSZE NAGRODY 
zdobyły reklamy neonowe wykonane przez 

POLSKIE ZAKŁADY PHILIPS 
podczas konkursu organizowanego z okazji zjazdu elektryków polskich w Łodzi. 

INSTALACJE NEONOWE PHILIPSA 
odznaczają się wyrazistością i czystością barw, przykuwają wzrok przechodnia i stanowią eko- 

(Zużycie prądu około 4 razy mniejsze niż w szyldach żarówkowych). 

KUPNO REKLAMY NEONOWEJ JEST KWESTJĄ ZAUFANIA. 

MARKA PHILIPS DAJE RĘKOJMIĘ SOLIDNEGO I TRWAŁEGO WYKONANIA. 

Szczegółowo informują i kosztorysy składają Polskie Zakłady Philips $.A., Warszawa, Karolkowa 36—44 
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Orzeczenie komisji miedzyministerialnej 
w sprawie Bazyliki. 

W dn. 12 i 13 maja r. b. obrado- 
wała w Wilnie komisja międzymini- 
sterjalna. składająca się z przedsta- 
wiciela ministerstwa robót. publicz- 
nych prof. Politechniki warszawskiej 
inż. Hempla. oraz przedstawicieli 
ministerstwa w. r. io. p. w osobach: 
arch. Jarosława Wojciechowskiego, 
naczelnika wydziału zabytków, arch. 
Mączeńskiego, naczelnika wydziału 
budowlanego i konserwatora — депе- 
ralnego J. Remera. Na zaproszenie 
komitetu ratowania Bazyliki w obra- 
dach komisji wzięli udział: inż. Wą- 
sowicz, specjalista statyk oraz inż. 
Romański specjalista od fundamen- 
towania. 

Po szczegółowem zbadaniu fun- 
damentów, murów i sklepień oraz 
po zapoznaniu się z rezultatem do- 
tychczasowych badań, prac pomiaro- 
wych, dotyczących konstrukcji bu- 
dowli, wód gruntowych i t. p. komi- 
sja miedzyministerjalna odbyła wspól 
ne posiedzenie z komisją techniczną 
komitetu ratowania Bazyliki pod 
przewodnictwem dyrektora robót pu- 
"blicznych. W części obrad połączo- 
nych komisyj, poświęconej wnioskom 
co do dalszego biegu prac i projek- 
tom zabezpieczenia Bazyliki, uczest- 
niczyli: p. wojewoda Beczkowicz, JE 
ks. arcybiskup Jałbrzykowski i JE 
ks. biskup Michalkiewicz. 

Po wyczerpującem omówieniu ca- 
łokształtu zagadnień komisja jedno- 
głośnie ustaliła co następuje: 

1) Stan Bazyliki jest groźny, jed- 

nak zachowanie stanu obeenego bu- 

dowli jest technicznie wykonalne. 

2) Dla trwałego zabezpieczenia 
Bazyliki od ruchu wód gruntowych 

otoczyć ją szezelną ścianą podziem- 
ną, 

3) Ponieważ pale, na których spo- 
czywa portyk i kolumna ściany po- 
ładniowej nie wypełniają już swego 
przeznaczenia, należy oprzeć funda- 

ment tyeh partyj budynków na pa- 
lach betonowych., 

4) Pod calą Bazyliką naležy zalo- 
žyč plytę želazo-betonową, wiążącą 
całość fundamentów Bazyliki w celu 

zmniejszenia zbyt wysokiego ciśnie- 

nia na grunt, 

5) Należy niezwłocznie spoić ro- 
zerwaną kotwę w portyku, powiązać 
wiązania dachowe dla częściowego 

przeciwdziałania siłom rozporowym, 

wzmocnić uszkodzony funndament 
PPN 0010 044044 OOOGAPWIOGEŁ 000040090000 

KARTOFLE 50 saozewa 
„INDUSTRIA“ 

(šredniowczesne) 

bardzo plenne i trwałe — poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wlino, Zawalna 11-a 

000440444664 046444 rL6444465199 

Kim jest zamordowany? 
W nocy z 22 na 23 kwietnia r. b. wpo- 

bliżu osady Drohobyl, gminy stołowiekiej, 
pow. baranowiekiego, dokonano ohydnego 
morderstwa rabunkowego na osobie niezna- 
nego młodzieńca w wieku około 20 lat. Ener- 
giczne śledztwo, prowadzone w kierunku us- 
talenia osoby i nazwiska zamordowanego do 
dnia dzisiejszego nie dało pozytywnych re- 
zultatów. Rysopis ofiary: wzrost 165, krępy, 
szatyn, zarost ciemno-blend, golony, twarz 
owalna, cera rumiana, czoło niskię, oczy nie 
bieskie, brwi czarne, usta Średnie, uszy ma- 
łe odstające, uzębienie pełne, broda normal- 
na mała, ręce i nogi normalne, u prawej rę- 
ki na paleu wskazującem blizna wzdłuż pal- 
ea długości 3 em. Ubrany był w kurtkę zno- 
szoną domowego wyrobu, kołoru szaro-bron- 
zwego, dwie marynarki — szewiotową zno- 
szeną koloru granatowego i domowego wy- 
robu, zneszoną koloru szaro-bronzowego, 
koszulę i kalesony lniane domowego wyrobu, 
czapkę-cyklistówkę znoszoną koloru kawo- 
wego, znoszony szalik wełniany koloru bron 
zowego, skarpetki znoszone kołoru cieliste- 
go, przepasane podwiązkami gumowemi bez 
przytrzymywaczy. Spodni i butów brak. Po- 
zatem znalezione białą chusteczkę do nosa, 
znaczną czerwonemi literami W. P. oraz 7 
kartek, wyrwanych z notatnika, na których 
z jednej strony wypisane są szeregi piono- 
we eyfr od 1—100. Każdy szereg podpisany 
jest skrócenem nazwiskiem ofiary W. Polk., 
względnie W. Połoj. W! kieszeni kurtki zna- 
leziono dwa ząbki czosnku. Należy przypusz- 
ezać, że zamordowany pochodzi z okolic by- 
łej Kongresówki, ewentualnie z województ- 
wą lubelskiego, Wszelkie wiadomości w tej 
sprawie uprasza się kierować do najbliż- 
szych jednostek policyjnych, względnie do 
Wydziału Śledezego w Baranowiczach. 

  

  

filaru przy prezbiterjum oraz zasto- 
sować dodatkowe ankrowanie, a w 

„razie potrzeby podstemplowanie na 

czas robót fundamentowych. 

6) Należy zszyć pęknięcia na mu- 

rach klamrami żełazo-betonowemi. 

Komisja międzyministerjalna- u- 
znała, że badania dotychczasowe pro- 
wadzone były we właściwym kierun- 
ku, a materjał zebrany jest wystar- 
czający dla opracowania projektów 
wykonawczych wzmocnień. 

Projekt szczegółowy wzmocnie- 

nia fundamentów opracowuje inży- 
nier Romański, pod kontrolą profe- 
sora fundamentowania Politechniki 
Warszawskiej inż. Fedorowicza. Pro- 

Fatalne skutki 

jekt ten w szkicowym zarysie był 
przedstawiony w czasie obrad komi- 
sji. Obrady połączonych komisyj za- 
mknęły okres prac wstęnych, które 
polegały głównie na gromadzeniu 
materjału do opracowania projektów 
i powzięcia decyzyj. W najbliższych 
dniach Komitet Wykonawczy, łącznie 
z Komisją Techniczną, ustali sposób 
organizacji prac wykonawczych, do 
rozpoczęcia których obecnie niema 
już żadnych przeszkód technicznych. 

Bieg prac ratowniczych zależeć 
będzie od ofiarności społeczeństwa, 
gdyż ogrom zadań wymaga wielkich 
nakładów pieniężnych, a w obecnej 
chwili Komitet nie rozporządza już 

żadnemi funduszami. 
  

pozostawienia | 
dziecka bez dozoru. 

Arbon wpadł na dom. 
Wezoraj około godziny 7 wieczorem na 

rogu ul. Zawałnej i M.-Stefańskiej autobus 
„Arbonu* linji Nr. 2, z całą szybkością wpadł 
na róg domu, w którym mieści się hotel 
„Popow“. 

Według opowiadania naocznych świadków 
przebieg katastrofy przedstawia się nastę- 

pująco: 
Szofer autobusu mijając normalnym bie- 

giem wyłot ulicy Rudniekiej, zauważył na- 
"gle przebiegające jezdnię dziecko. Chcąe je 
ominąć szofer skręcił autobus na lewo, lecz 
przestraszone dziecko również pobiegło w tę 

“šamų strńę. Wówczas szofer jeszeze bardziej 
skręcił w bok. W' tym właśnie momencie 
pękła sztanga kierowniey i autobus w całym 
rozpędzie wpadł na chodnik i uderzył © 
mur. Chłodnica została rozbita. Szofer i pa- 
sażerowie doznali jedynie lżejszych potłu- 

czeń. Szezęśliwy jakiś zbieg okoliczności 
sprawił, że na chodniku w chwili kiedy 
wpadł autobus nikogo nie było. 

Katastrofa więc, jak z powyższego wyni- 
ka, spowodowana została przez porzucone 
samopas na uliey dziecko. Nie pierwszy to 
zresztą taki wypadek, ałe kiedyż to się wre- 
szcie skończy? W! swoim ezasie, o ile sobie 
dokładnie przypominamy, wydane nawet zo- 
stało rozporządzenie władz administracyjn., 
grożące surowemi karami rodzicom lub opie- 
kunomi pozostawiająeym dzieci bez dozoru. 
Czy dziś to zarządzenie obowiązuje nie wie- 
my, ale w każdym razie stwierdzamy, że za- 
wsze na każdym kroku można spotkać biega- 
jące po ulicach dzieciaki, które nikt nie do- 
gląda, a rodzieom za to nie. Ale ezas skoń- 
ezyć nareszcie z tem, że robimy coś wówezas 
dopiero, gdy nieszczęście (albo i kilka) się 
stanie. | (e) 

  

KRONIKA 
Dziś: Zesłanie Ducha Św. 

Niedziela Jutro: Andrzeja. 
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Spoetrzeżowia Zakłada Hetoerolczi U. 8. š. 
w Wilnie z dnia 14 V — 1832 reku. 
Ciśnienie średnia w milimetraehi 767 

  

Tempztatura środzia + 139 C. 

= majwyfszs: + 209 C. 

  

* 2ехо: - 4° С. 

Opad: — 

Wiatr: północno-wsch. 

Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: pogodnie. 

OSOBISTA 
— Wyjazd prof. Staniewicza do Litwy. 

Prof. Witold Staniewicz b. minister reform 
rolnych wczoraj wyjechał na -kilka dni do 
Litwy. 

MIEJSKA. 
„ — Magistrat wznawia roboty regulacyjne. 

W; początkach czerwca Magistrat wznawia 
roboty przy regulacji brzegów Wiilji na ul. 
Zygmuntowskiej. Roboty przerwane zostały 
naskutek wysokiego poziomu wody. 

Aadkacja planu w zakresie regulacji 
brzegów Wiilji na terenie od więzienia anto- 
kolskiego do mostu Źwierzynieckiego narazie 
utkwiło naskutek braku odpowiednich fun- 
duszów. 

SANITARNA. 
— Prace komisji sanitarnej. Z polecenia 

władz administracyjnych w ostatnich dniach 
komisje sanitarne przeprowadziły szereg lu- 
stracyj sklepów spożywczych, jatek mięsn., 
mleczarni, piekarni i zakładów fryzejerskich 
Wyniki lustracji są naogół lepsze i pomyśl- 
niejsze niż w miesiącach poprzednich, mimo 
to sporządzono na 98 zbadanych zakładów 
17 protokółów administracyjno-karnych za 
nieprzestrzeganie przepisów sanitarnych. 

Pozatem po świętach zostaną przeprowa: 
dzone lustracje sanitarne posesyj na terenie 
m Wilna. 

LITERACKA. 
— 161 Środa Literacka — dnia 18 b. m. 

powinna szczególnie zainteresować wszyst- 
kich wileńskich literatów i miłośników języ- 
ka polskiego. Prof. Uniwersytetu Jagielloń- 
skiego dr. Tadeusz Lehr-Spławiński, znako- 
mity polski lingwista, wygłosi na Środzie 
referat p. t. „Problem powstania polskiego 
języka literackiego. Uwzględniając wyniki 
najnowszych badań, prof. T. Lehr-Spławiń- 
ski zarysuje warunki, w jakich się kształ. 
tował nasz język literacki, i stosunek tege 
języka do dialektów. 

Goście są miłe widziani. 

ARTYSTYCZNA. 
— Wystawa rzeźby L. Szezepanowiczowej 

Dnia 15 b. m. o godz. 13 nastąpi otwarcie 
zbiorowej Wystawy Rzeźby Leony Szczepa- 

nowiczowej, mieszczącej się w ogrodzie Ber- 
nardyńskim w Pawilonie Poczt i Telegrafów 
Wystawa trwa ćbędzie do 15 czerwca r. b. 

Wstęp: w dniu otwarcia 1 zł, w dni na- 
stępne 50 gr. ulgowy 30 gr. 

— 2 Wystawa „Niezależnych*. Tegorocz- 
na wystawa prac T-wa „Niezależnych Arty- 
stów Sztuk Plastycznych*, mieszcząca się w 
ogrodzie poB-ernardyńskim, jest urządzona 
na szerszą skalę i cieszy się ogromnem po- 
wodzeniem u społeczeństwa wileńskiego. W 
ubiegłym tygodniu zwiedziło wystawę około 
2.000 osób. - 

Powodzenie zawdzięcza się wyższemu po- 
ziomowi prac, udziałowi w wystawie całego 
szeregu znanych artystów-małarzy i grafi- 
ków z Włarszawy, oraz wielkiej jak na Wil- 
no, ilości eksponatów, gdyż przeszło 400. О- 
koło 10 prac zakupiono. 

Wystawa otwarta codziennie w godz. od 
10 do 18 i poleca się obejrzeniu. 

UNIWERSYTECKA. 
— Egzaminy magisterskie na Wydziale 

Humanistycznym U. S. B. w terminie letnim 
1931-32 roku akademickiego odbywać się bę- 
dą od 25 czerwca 1932 r. Do egzaminów zgła 
szać się należy pisemnie w czasie od 5 do 

10 czerwca r, b, 

SPRAWY. SZKÓLNE. 
— W Państwoweii Seminarjum Nauczy- 

cielskiem Męskiem im. T. Zana w Wilnie w 
roku 1932 otrzymało dyplom na nauczycieli 
publicznych szkół powszechnych 37 abitur- 
jentów: 

1) Ardziuk Stanisław; Ż) Dobosz Piotr, 

3) Drawnel Józef, 4) Dudatewicz Konstanty, 
5) Gilewski Bronisław, 6) Jankitn Aleksander 
7) Łatanowski Michał, 8) Mackiewicz Albin, 
9) Michałowski Edward, 10) Malinowski 
Piotr, 11) Połanski Wiktor, 12) Sawicki Ste- 
fan, 13) Szematowicz Witold, 14) Sołowiej 
Antoni, 15) Trochlecki Zenon, 16) Tucki Kon 
stanty, 17) Urbanowicz Jan, 18) Alencynowicz 
Franciszek, 19) Andruszkiewicz Władysław, 
20) Gałgowski Antoni, 21) Garncarek Rafał, 
22) Janczukowicz Michał, 23) Jundził Jan, 
24) Iwaszko Michał, 25) Klepacki Antoni, 26) 
Kozłowski Kazimierz, 27) Kruk Giedymin, 
28) Mosor Bronisław, 29) Miedziejko Arkad- 
jusz, 30) Piątkowski Wiiktor, 31) Skworcow 
Piotr, 82) Ryży Stanisław, 33) Soroko Mie- 
czysław, 34) Szoć Paweł, 35) Trzeciakiewicz 
Stanisław, 36) Walentynowicz Mieczysław, 
37) Wierzykowski Mieczysław. 

Z KOLEJ. 

— Wileński Teatr Kolejowy na prowineji 
Zespół Wileńskiego Teatru Kolejowego, skła- 
dający się z 20 osób z udziałem znanego 

świetnego artysty Teatrów Miejskich p. Le- 
ona Wołłejki wyjażdża z początkiem czerw- 
ca na trzytygodniowy objazd prowincji. 

Teren objazdu obejmuje Wileńszczyznę, 
Polesie, województwo nowogródzkie i bia- 
łostockie. 

    

    
  Repertuar widowisk popularny. Zespół 

dramatyczny wystawi sztukę z Trylogji Sien- 
kiewiczowskiej „Azja Tuhajbejowicz* w do- 
skonałej inscenizacji J. Popławskiego, oraz 
specjalnie dla młodzieży szkolnenj „Doży- 
wocie* A. Fredry. 

Widowiska poprzedzane będą prelekcja- 
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Przy licznych dolegliwościach kobiecych, 

naturalna woda gorzka „Franciszka-Józefa* 

sprawia znakomitą ulgę. Żądać w aptekach i 

drogerjach. 

Kupcy litewscy nawiązują 
kontakt handlowy z Polską. 

W dniu wczorajszym przez Wilno 
przejechała grupa kupców litewskich, 
udających się via Ryga do Łodzi ce- 
lem nawiązania stosunków handlo- 
wych z polskim przemysłem manu- 
fakturowym. 

Statki do Werek. 
Podaje się do ogólnej wiadomości, że 

15 i 16 maja siatki będą kursować między 
Wilnem a Werkami z przystankami: Pośpie- 
szka, Wolokumpja, Trynopol-Kalwarja od 
godziny 7 rano co godzinę. „Ostatni statek 
z Wierek odejdzie o godz. 20. © + 

Zaznaczamy, że w razie złej pogody stat- 
ki nie będą kursować. 

W' każdej chwili statki można specjalnie 
zamiawiać dla wycieczek. Dla młodzieży 
szkolnej specjalne zniżki. 

BET: MAE ATA 

Jeżeli w Warszawie, 
TO TYLKO 
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NOVA GO/ PODA 
RE/TAURACJA - BAR. 

VARZZAWA JA/NA Ч. 
REWELACYJNIE NI/KIE CENY 

mi o charakterze dydaktycznym. Zespół go- 
Sciė będzie w następujących miastach: Bara- 
nowicze, Horodziej, Stołpce, Łuniniec, Pińsk, 

Kobryń, Brześć n. B. Białowieża, Łapy, Biały- 
stok, Suwałki, Wołkowysk, Słonim, - Lida, 

Mołodeczno, Wilejka, Łyntupy, Głębokie, Po- 
stawy. Święciany. 

Kulturalno-oświatowa misja zespołu za- 
sługuje na wielką pochwałę i uznanie, 

— Zniżki kołejowe dla dzieci udających 
się na kołenje letnie. Władze kolejowe wy- 
jaśniły, że w okresie od-maja do 1 listopada 
dzieci udające się na kołonje łetnie będą mo- 
gły korzystać z ulg kolejowych w wysokości 
75 proc. Ulgi te są ważne jedynie wówczas, 
gdy z przejazdu koleją korzysta niemniej niż 
10 dzieci naraz. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Walne Zebranie Komitetu „Chleb 

Dzieeiom*. Dnia 22 maja r. b. o godz. 12 
min. 30 w pierwszym terminie, a-_o_- godz. 
1 w drugim terminie w lokalu Czerwonego 
Krzyża (Zawalna 1) odbędzie się Włalne Zeb- 
ranie Komitetu „Chleb dzieciom* na które 
uprzejmie proszeni są o przybycie członko- 
wie, sympatycy i ofiarodawcy. 

— Odczyt prof. Spławińskiego. We wto- 
rek dnia 17 b. m. o godzinie. 20 w lokalu 
Wyższej Szkoły Instytutu Naukowo-Badaw- 
czego Europy Wschodniej Zygmuntowska 2 
(wejście od Arsenalskiej) wybitny językoz- 
nawca polski, prof. dr. T. Lehr-Spiawinski 
wygłosi jednogodzinny odczyt p. t. „Eurazja 
w oświetleniu lingwistycznem*. 

— Doroczne Walne Zebranie Miejskiego 
Koła Peowiaków w Wiilnie odbędzie się w 
dniu 18 maja r. b. o godz. 18 w lokalu Fede- 
racji w I terminie i w terminie II o godz. 
18.30 z ważnością uchwał bez względu na 

ilość obecnych członków. 

— Z T-wa Eugenicznego. 19 maja w lo- 
kalu Poradni Eugenicznej (ulica Żeligowskie 
go 4) dr. med. W: Mórawski wygłosi odczyt 
na temat „W. obliczu wroga groźnego”. 

Początek o godz. 5 min. 30 w. 
Wstęp wołny. 
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SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Starostwo Grodzkie ciekawi się roz- 

wojem organizacyj i cechów rzemieślniczych. 
Starostwo Grodzkie zażądało od Związku 
Pracowników Hotelowych: Crześcijańskiego 
Związku Zawodowego Szewców i Cechu Wę- 
dliniarzy i Rzeźników złożenia wykazów, 

wyszczególniających ilość człoaków każdej 
z poszczególnych orga St. 

Ponadto Starostwo zażądało złożenia wy- 
kazu imiennego członków zarządów. wspom- 
nianych organizacyj. 

— Ujednostajnienie piac w piekarniach 
wileūskich. W dniu 18 maja r. b. w. lokalu 
przy ul. Metropolitałnej Nr. 1 odbędzie się 
konferencja organizacyj piekarskich w spra- 
wie ujednostajnienia płac w piekarniach wi+ 
leńskich. i 

    
   

PRAWY RÓBÓWNICZE. 
— Bezrobocie zmniejsza się Tydzień ubie- 

gły przyniósł dalsze odp je na, wileń- 
skim rynku pracy. Obecnie Wilno—miasto 
liczy 5994 bezrobotnych. W stosunku do ty- 
godnia poprzedniego bezrobocie zmniejszy- 
ło się o 19 osób. Najwięcej rubryki P. U. 
P. P. notują bezrobotnych pracowników u- 
mysłowych i robotników niewykwalifikowa- 
nych. 

      

оее T 

SPRAWY. BIAŁORUSKIE. 
„ — Z Koła Przyjaciół Białarusoznawstwa. 

W dniu 17 b. m, (we wlęrek| Koło Przyjaciół 
Białorusóżnawsiwa przę U. $. B. urządza IX 
Zebranie Naukowe z porządkiem dziennyni 
następującym: !) Opowiad członków Ko- 
ła o zehranem przez nich pieśnarstwie łudo- 
wem; 2) Dysku 

    
     

  

    

  

Zebranie odbędzie się o godz. 17-ej w 
sali wykładowej Vill-ej głównego gmachu 
U. S. B. Wstęp wolny. 3 

а й EA. £ 

KOMUNIKATY. 
— Bezpłatne szezepienie ospy odbędzie się 

odbywało od 17 maja r. b. codzennie z wy- 
jątkiem świąt, o dgodz. 12 do godz. 1 w po- 
mieszczeniu Pogotowia Ratunkowego (ulica 
Franciszkańska Nr. 2) i w Ośrodku Zdrowia 
(ulica Wielka Nr. 46). 

RÓŻNE. 
— Ważne dla elektromonterów i pracow- 

ników stacyj elektrycznych, Z inicjatywy 
Okręgowego Urzędu Miar i Legalizacji Na- 
rzędzi Mierniczych — Towarzystwo Kursów 
Technicznych w Wiilnie uruchamia jednomie- 
sięczne Kursy sprawdzania i reperacji licz- 
ników. Wykłady, laboratorja oraz warsztaty 
będą prowadzone przez siły fachowe, dobra- 
ne przy współudziale Stowarzyszenia Elek- 
tryków Polskich Oddział w Wilnie. Kursy 
trwać będą od 23 maja do 21 czerwca b. r. 
Kancelarja przyjmuje zapisy i: udziela infor- 
macyj codzienie oprócz świąt i sobót od go- 
dziny 17 do godz. 19 w gmachu Państwowej 
Szkoły Technicznej w Wiilnie — Holender- 
nia 12. 

— Choroby zakaźne. Podług ostatnich da- 
nych władz sanitarnych w Wilnie w ciągu 
tygodnia ubiegłego na choroby zakaźne cho- 
rowało na tyfus brzusz. 4, tyfus plamisty 2, 
płonica 4, błonica 2 (w tem 1 zgon), odra 38, 
róża 1, gruźlica 15 (w tem 4 zgony), jagłica 
125 i82EC ;1. 

Ogółem chorowało 77 osób, przyczem 5 
osób zmarło.
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List de Redakcji. 
Uprzejmie prosimy o zamieszczenie po- 

niższego: 

Wobec ukazania się w numerze „Dzienni- 
ka Wilefskiego“ z dnia 13 maja r. b. no- iż 
tatki w sprawie skreślenia 94 studentów pra- 
wników, zalegających z opłatą taks trymes- 
tralnych, Br. Pom. P. M. A. U. S. B uważa 
za właściwe zakomunikować co następuje: 

1)skreśleni studenci prawnicy nie uiścili 
w terminie opłat trymestralnych wobec 
czego 

2) Dziekana t Prawa i Nauk Społecznych 
powyższe osoby skreślił z listy studentów na 
podstawie odpowiedniego rozporządzenia Pa 
na Rektora. 

Wbec tego, że jedynym motywem postę- 
powania władz Uniwersyteckich były wzglę- 
dy formalne (zaleganie z opłatami), wszełką 
inną interpretację tego faktu należy uznać 
za niesłuszną i niewłaściwą. 

Jednocześnie Zafząd Br. Pom. P. M. A. 

studja. 

   

   

  

U. S$. B komunikuje, iż uwzględniając tru- 
dny stan m lny ogołu młodzieży akade- 
miiękiej, a zczególności powyższych stu- 
dentów skreślonych pdjął się interwencji 

Dziś! 
nerów! 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

    %źwiąk. Kino-Taatr 

PAN 
uliga Wielka 42. 

NAJEŻDZCY 
FRONT ZACHODNI 1916R 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. Ż2, tel. 15-28 

Dziś| Największa 
gwiazda ekranu 

Dźwiękowe Kino | Dzi“! 
CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

piew! Muzyka! Tańcel 

    

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

Dziś i dni następnych! 
Wspaniały program! 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY i Sliva Sidney. 
ul. Wielka 36. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

wiatowid 
uł. Mickiewicza 9.   
Rejo$tr NALUIDWY. 
Do Rejestru Handlowego, Dział B, Sądu 
Okręgowego w'Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 4, III. 1932 r. 

459. I. Firma: „Wita Tow. Akc. Ubezpieczeń Od 
dział w Wilnie", Firma obecnie brzmi: Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wita w Warszawie, Spółka Akcyjna”. 
Celem spółki jest prowadzenie działalności ubezpie- 
czeniowej bezpośredniej i pośredniej w działach ubez- 
pieczeń na życie, od nieszczęśliwych wypadków i od 
odpowiedzialności cywilnej. Siedziba Centrali w 
Warszawie, ul. Jasna 6. Siedziba Oddziału w Wilnie, 
przy ulicy Mickiewicza 4—6. Oddziały w Katowicach, 
Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Wilnie. Zarząd 
stanowią Stefan Gielg — ul. Marszałkowska 62 i Zdzi- 
sław Reklewski — ul. Piękna 47. obaj z Warszawy. 
Zarząd zastępuje spółkę wobec władz i osób i prowa- 
dzi jej interesy, wszelkie pełnomocnictwa akty i do- 
kumenty z których wynika jakiekolwiek zobowiąza- 
nie dła spółki z wyjątkiem polis i dodatków do polis 
oraz czeki, listy o wydanie funduszów z instytucyj 
kredytowych winny być opatrzone podpisami dwóch 
członków zarządu względnie jednego członka zadządu 
i prokurenta. Polisy dodatki do polis korespondencję 
zarządzenia co de-czynności bieżących pokwitowania 
z odbioru korespondencji przesyłek pocztowych i in- 
nych pozatem wszelkie dokumenty niezawierające zo- 
bowiązań mogą być podpisywane przez jednego człon- 
ka zarządu. Dyrektorem oddziału w Wilnie na mocy 
aktu plenipotencji zeznanego przed Notarjuszem Ka- 
rolem Grymińskim w Warszawie, dnia 31 październi- 
ka 1931 r. za Nr. 2275 nadal jest Władysław Wysoc- 
ki zam. w Wilnie, ul. Mickiewicza 4—6. Udzielono 
łącznej prokury dla Ce : Adolfowi Bernhardtowi, 
ul. Sienna 42, Janowi Ciężkowskiemu uł. Marszałkow- 
ska 15 i Szczepanowi Zaczkiewiczowi, ul. Bednarska 
23 wszystkim z Warszawy.- Spółka akcyjna działa 
obecnie na mocy statutu uzgodnionego z przepisami 
prawa o spółkach akcyjnych (Dz. Ust. Nr. 39-28 poz. 
3838) zatwierdzonego przez Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu opublikowanego w Nr. 174 Mo- 
nitora Polskiego z dnia 31 lipca 1931 r. 250/VI. 

W dniu 19. II. 1932 r. 

538. I. Firma: „Bazar Uniwersalny Spėlka z ogr. 
odp.“ Prowadzenie handlu detalicznego wszelkiemi ar- 
tykułami. Siedziba w Winie, ul. Wielka 42. Przedsię- 
biorstwo istnieje od 7 stycznia 1932 r. Kapitał za- 
kładowy 5800 złotych podzielony na 58 udziełów po 
100 złotych każdy całkowicie w gotowiźnie wpłaćony. 
Zarząd spółki stanowią zam Wilnie, Józef Janow 
przy ul. Rydza Śmigłego 15, F isz Głozman przy ul. 
W. Pohulance 36, Jones Szapiro przy ul. W. Stefań- 
skiej 27, Samuel Weksler przy ul. Krupniczej 3 i Ra- 
fael Segalson przy ul. Niemieckiej 22. Wobec wszel- 
kich władz i urzędów reprezentuje spókę każdy z za- 

  

       

  

    

    

  

  

rządów samodzielriie. Weksle, % czeki, umowy 

przekazy, pełnomocnictwa proku akty notarjalne 
i hipoteczne wszelkie zobowiązania oraz korespon- 
dencja i podania do władz i urzędów winny być wy- 
dawane zawierane i podpisywane w - imieniu spóki 
pod stemplem firmowym przez trzech którychkolwiek 
zarządców łącznie. Do otrzymania i podpisywania w 

imieniu spółki pod stemplem firmowym. pokwitowań 
z odbioru wszelkich dokumentów i tytułów, wszelkiego 
rodzaju kwot pieniężnych korespondencji zwyczajnej 
poleconej wartościowej i pod banderolą towarów i 
ładunków od władz z depozytu Sądu z kas sądowych 
i skarbowych od komorników i instytucyj państwo- 
wych komunalnych i prywatnych bankowych i kre- 
dytowych z urzędów pocziowych i telegraficznych, 
urzędów celnych, zarządów i stacji kolei żelaznych. »s4 
firm handlowych i osób prywatnych oraz wogóle skąd 
tego zajdzie potrzeba uprawnionym jest każdy z za- 
rządców samodzielnie. Spółka z ograpiczoną odpo- 
wiedzialnością zawarta na mocy aktu zeznanego przed 
Władysławem Strzałko Notarjuszem w Wilnie, w dniu 
7. stycznia 1932 r. za Nr. 146 na czas nieograniczony. 

251/VI. 

   

  

   

  

Mydawnictwo „Kurjer Wiłeński' S-ka z ogr. odp. 

u Władz Uniwersyteckich o złagodzenie roz- 
porządzenia Dziekanatu Prawa i Nauk Społ. 
w sensie pozwołenia tym kołegom uiszczenia 
zaległości i zaliczenia im bieżącego roku a- 
kademickiego. | 

Zarząd Br. Pom. P M A U. S. B. wierzy, 
interwencja jego odniesienie pżądany 

skutek i Władze Uniwersyteckie w zrozumie- ki 
niu szczególnie ciężkiego położenia materjal- 
nego akademików pozwolą im kontynuować 

Za Zarząd Stow. Br. Pom. P M A USB 

Cały film jest typowo aktorski. Jacques 
Feydere, będący 
dził całą pracę nad nim głównie w tym kie- 
runku, cyzelując postaci, sytuacje, dając bar- 
dzo staranną oprawę stylową, choć nie bez 
paru, niezupełnie właściwych dla środowiska 
będącego tłem filmu pomysłów. Jest mało 

Szaleństwa amerykańskich miljo- 
Rozpustne życie elity New-Yorkul 

W rolach głównych: fascynująca, pełna temperamentu 
Nsd program: Rewelącyjna rewja podlotków. 
CENY MIEJSC: na |-szy seans: Balkon 50 gr, 

„CZWÓRKA PIECHURÓW", — 
1 najnowsze aktualja. 

Niezapomn. „Ben-Hur*, 
ulubien. kobiet całego świata 

Fascynująca treśći 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, 

——-- W TYCH DNIACH: GÓRY W PŁOMIENIACH 

— — WYSPA ŁEZ (SOS 
W rolach głównych: Łya de Putti i Paweł Wegener. 

Początek o godz. 6-ej, w niedziele i święta o 4.ej pp. Następny progiem: 

  

Dziśi 100% dźwiękowiee z życia 
arystokracji świata podziemi p.t. 

Dziś! Wielka atrakcja sezonu. Pierwszy raz w Wilnie w wersji dźwiękowej 
największe arcydzieło prod. polskiej reż. J. Lejtesa. Zupełnie nowa kopja 
i nowe wydanie. Wspaniała epopea walk powstańców polsk. w 1863 r. p.t. 
Oszałam. tempo akcji i cichy. romant. 
wielkiej miłości, W rolach głównych: 

    

* К „0 Виз «Е R 

trafnych 

Ww 

prawodopodobna ta scena z biegnącym za 
dorożką, oficerom austrjackim. „Drili* pa- 
nujący w tej armji, zbyt silnie zakuwał każ 
dego jej oficera, nawet tak żywym tempera- 
mentem obdarzonego, jak Ramon Nowarro, 
aby mógł on pozwolić sobie na taki swawol- 
ny sposób bycia, jak bieganie dokoła doroż- 

na ulicy i inne psikusy, które wyczynia 
pewnej, niezbyt zresztą ładnej panience, w 
„uwodzicielskch* zabiegach. Pozatem dużo 

i charakterystycznych dla 
środowiska, momentów. 

tegoż 
Fabuła w swojem 

rozwiązaniu przypomina bardzo końcowe 
E. Karczewska 

sekretarz generalny. 
momenty ,„Rapsodji węgierskiej* (zrzucenie 
munduru, dla małżeństwa). Wiogóle copraw- 
da jest niezbyt oryginalna, ma dużo moty- 

KINA I FILMY 

„NAD RANEM* 

wów już wielokrotnie ogranych. Film jednak 
zasługuje na uwagę ze względu na bardzo 
dobrą robotę aktorską, która też jest jego 
najważniejszym punktem. Nadto mimo mo- 

(Casino). 

jego reżyserem poprowa- 

NIEWINNA GRZESZNIC 

mentów b. dramatycznych ma w sobie dużo 
lekkości, pogody, w czem znać 
dowcip reżyserji Feudera. 

Nad program dobry, choć trochę spóź- 
niony, jak na obecną porę roku, film narciar 
ski z b. pięknemi zdjęciami, oraz komedją 
ze Stanem Laurelem i Oliverem Hardy'em. 

francuski 

(sk.). 

Przebój sensa- 
cyjno-erotyczny 

Joan Crawford i najgł. amant Clark Gable. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o g. 2-ej 

Parter 80 gr, na pozost. seanse: Balkon 70 gr., Parter od 1 zł. 

ч pa? dawno oczekiw. wielka premjera gigant. arcydzieła 6. W. Pabsta 

NAJEŻDŹCY 
FRONT ZACHODNI 1918 ROKU. 

„Film ten osnuty na tle powieści wojennej Ernesta Johannsena — 
4 Nad program: Arcywesoła komedja 

Początek seansów o godz. 2, 4, 6, 8 i 1030. 
Bilety ulgowe i passe-partouts nieważne. 

Marlena Dietrich i Fritz Kortner 
OKRĘT STRACEŃCÓW 

Ramon Novarro 
w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Wielkemiejskie ulice 

Już dnia 19 mala 
powiększyła ilość Średnich wygranych. 

i 211 premij. 

Nasze adresy: 

Nie zwlekajcie! 

w przebojow. i najlepszym 
filmie śpiewno-dźwiękow 

Przepychi — Nad program: Najnowsze zktualja dźwiękowe. 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

) — — 

rozpoczyna się ciągnienie | klasy 
wielkiej 25 Loterji Państwowej. 

Według wniesionej inowacji w planie gry obecnej loterji znacznie się 
Dla grających 

niebywałe dotychczas korzyści. 

Główna wygrana zł. 1.000.000 

CO DRUGI LOS MUSI WYGRAĆ! 
Cena: '/, losu 10 zł., */+ losu 20 zł., '/, los 40 zł. 

OBYWATELE! Jedyna najszczęśliwsza kolektura w Polsce 

H. MINKOWSKI 
wzywa Was do kupna losów szczęścia. 

Wilno, Kiemiecka 35, tel. 13-17, P. K. O. 80928 

CENTRALA: Warszawa, Nalewki 40, tel. 11-76-35, P.K.O. 3553 

ODDZIAŁ: Lida, Suwalska 22, tel. 1.36, P. K. O. 20439 

Zamówienia zamiejscowe załatwismy odwr. pocztą 

(bohater filmu „Br. Ka- 
ramazowy*) w obrazie 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, 
w dnie świąteczne o godz. 2-ej, Na |-szy seans ceny znizone. 

NAD RANEM 

    

Dramat erotyczny pe- 
łen emocji i napięcial 

cleczka od miłości z Jenny Jugo 

Dramat w 14 akt. z walk bandy Al Capone z Jac- 
kiem Diamondem. W rolach główn.: Gary Cooper 

Nad program: Dźwięk. tygodnik (ostatnie aktualności świata) i dźwięk. komedja-farsa w 2 akt. 
Następny program: Rok krwawej rewolucji 1906 (dźwiękowiac polski) z A. Brodziszem. 

HURAGAN 
Zbyszko Sawan, A. Zelnerewicz, J. Turkow 
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PRZYJMUJE 

na najbardziej dogodnych warunkach 

Administracija, Jagielicūska 3 

CPEFEEFEEFECEFEEF 

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

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

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

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

  

   

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 
ez zobowiązania i 

wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wileńsk." 
pod „Maszynistka“ 

  

Bardzo tanio 
SPRZEDAM 

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

dzieć się: ul. 
Tuskulańska 6—2 

IŁ EE NB K 4 

SPORT 
Z A. Z. S.-u. 

Na Walnem Zebraniu Akademickiego Zw. 
Sportowego w Wilnie, które się odbyło w 
dniu 7 maja b. r. został wybrany nowy Za- 
rząd Związku, który się ukonstytuował w 
sposób następujący: 

Prezes prof. Iwo Jaworski, vice-prezes 
kol. W. Pieślak, vice-prezes F. Malanowski, 
skarbnik E. Wilczewski, sekretarz M. Kopeć, 
gospodarz A. Bohdanowicz Członkowie Za- 
rządu: Bartoszewicz, O. Bielawska, Hołownia 

Jednocześnie Zarząd AZS. komunikuje, 
iż poczynając od dnia 17 b. m. sekretarjat 
oraz inne agendy Związku zostaną przenie- 
sione na przystań Wioślarską AZS. — ulica 
Kościuszki 12. 

Godziny urzędowania te same to zn. od 
19 do 21. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZGON SAMOBÓJCZYNI. 

We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 
leūskiego“ donosilišmy o zamachu samobój- 

bójka pomiędzy A. Bilewiczem (Oszmiańska 
10) o P. Żołnierowem (Cmentarna 20). W cza 

sie bójki Bilewicz jakiemś tępem narzędziem 
zadał kilka ran w głowę Żołnierowowi. Le- 
karz pogotowia ratunkowego, po udzieleniu 
pomocy, odwiózł Żołnierowa do szpitala Ży- 
dowskiego, w stanie ciężkim. 

  

Przyjęto dnia 13/V 1932 TEL 
godz. 22 min. 

   
| Urząd 

  

czym 20-łetniej Heleny Tkaezenko (ul. Szkap- 
lerna Nr. 40), którą znaleziono zatrutą na uł. 
Szkapłernej.Tkaczenko przewiezino w stanie 
bardzo ciężkim do szpitala Sawiez, gdzie 
wkrótce zmarła nie odzyskawszy przytomno- 
ści. 

Sekeja zwłek wykazała, iż T. zatruła się 
mieszaniną jodyny, esencji octowej i kwasu 
siarczanego. Przeprowadzone dochodzenie po- 
licyjne wyjaśniło, iż Tkaezenko popełniła 
samohójstwe naskutek zawiedzionej miłości. 

77-LETNIA STARUSZKA WYPADŁA 
Z OKNA. 

Wi dniu wczorajszym 77-letnia Chana Ra- 
dzin zamieszkała w Dobroczynności żydow- 
skiej przy ul. Portowej wypadła z okna do- 
znając poważnego potłnczenia ciała. Pogo- 
towie przewiczło ją de szpitala Żydowskiego. 

KRWAWA BÓJKA. 

  

sę 110 (2352 

PODRZUTEK. 
W podwórzu domu Nr. 9 przy ul. Ba- 

zyłjańskiej znaleziono podrzutka, płci mę- 
skiejj w wieku około 1 miesiąca. Podrzutka 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 

Z niezamkniętego 
Dyngulowej (Wiłkomierska 104) została skra. 
dziona gotówka i garderoba damska, łącznej 
wartości 120 zł. Ustalono, że kradzieży tej 
dokonała Marja Leszczewska (Wiłkomierska 

mieszkania Pauliny 

104), która po krazieży zbiegła. Poszukiwa- 
nie zarządzono. 

Na szkodę 

wania. 

Na tle osobistych porachunków powstała 

EGRA 
     

  

Bolesława 
(Subocz 114) została dokonana kradzież go- 
tówki w sumie zł. 180. Ustalono, że kradzieży 
tej dokonał Jan Szypun, bez stałego miejsca 
zamieszkania, za którym wszczęto poszuki- 

Romanowskiego 

UDE TESTAI 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

Nr. 042 

Przewód Nr. 1023 

_.|Z. KAZASKI Wielka 36 Wilno |Uvesi *eżbowe: 

  

WARSZAWA GŁ. DW. 1057 3% ł3=*21 PZ 

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

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

      
  

  

          
INFORMACJE: 

DZIŚ WYSŁANO BAGAŻEM OSTATNIE SZLAGIERY[SEZONU NA PŁASZCZE 

I KOMPLETY DAMSKIE STOP GEORŻETTY JEDWABIE DESENIOWE 

i I TOILE DE SUJE WE WSZYSTKICH KOLORACH I DESENIACH STOP 

NAJNOWSZE WZORY MATERJAŁÓW MĘSKICH — ZEKAWE — 

Zbawienne we wszelkich cierpieniach narządów trawie. 
nia, wqtroby, dróg moczowych oraz przemiany materji 
® NOWOCZESNE ZAKŁADY ZDROJOWE HYDRO'MECHANO-ELEKTROTERAPJA ® 

© WYJĄTKOWO PRZYSTĘPNE WARUNKI LECZENIA i POBYTU oe 

Firma D: E.Paulin $p:Z 0-0. Warszawa Krolewska-293 
telef.632-17 oraziwszystkie biura: podróży. 

  

  

hurtowi lub przedstawiciele, którzyby 

„Kurjera Wileńskiego”. 

Białe wapno 
dla celów technicznych i budowlanych. Odbiorcy 

intereso- 

wali się wspnem łotewskiem I-go gatunku są pro- 
szeni o składanie ofert sub Wapno w administr. 

  

  

Wiino, ulica Wileńska 28, telefon 846. 
Przyjęcia 10— 3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11 — 6 pp. 

Loans Lisa iw, Pono tti 

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 

wszelkie zabiegi lekarskie i rontgenowskie została obniżona. 

    Od roku 1843 istnieje į 
    
  

Zdrojowisko 

nad Niemnem 

Nowe źródło solankowe. 
KĄPIELE Kwasowęglowe, Borowinowe, Tleno 
we i Piankowe. Gabinety ginekologiczne, wzie- 
walnie, oddziały elektro i bydro:terapji, pijalnia 
wód. Zakład leczniczego stosowania słońca, po 
wietrza i ruchu z basenami pływackiemi, kaska. 

dówki i plaża. 
Sezon od 15 maja do 30 września. 

Ceny pobytu i leczenia bardzo niskie. 

Prospekty wysyła i udziela informacyj w Druskie 
nikach — Komisja Zdrojowa, 

tel. 434-38. 

  

  

DRUSKIENIKI 

w Warszawie — 
Związek Uzdrowisk Polskich, Ś-to Krzyska 17, 

  

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sy piaine i ga- 
binetowe, kredensy, 

ю stoły, szafy, łóżka it.d. 

Е, Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

m togadnyth wareukach 
ы I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

   zm 

аРОМа LLA i 
Leśna stacja klimatycz- z 

TWOCK na. Sezon całoroczny. I 
Wskazania: wszelkie \ 

stadja chorób płucnych, ozdrowiny, wyczerpa- ® 
nie, niedokrwistość, zołzy, krzywica, choroby Š 
serca i naczyń. Liczne sanatorja, komfortowe Z 
pensjonaty. Kasyno. Zakład Przyrodoleczniczy. S 

Ceny umiarkowane. WELMO. I 

JAGIELLONAKAS 
TEL.Š1i ® 

FEEEFECFEFFCEFEFEFI 

Sad mamfakwy, jednak iskra 
CALEL NOZ 
Wilno, ul. Niemiecka 19, tel. 890 

powiadamia Sz. Publiczność, 
iż otrzymano w tym tygodniu 

OSTATNIE NOWOŚCI 
WIOSENNE i LETNIE 

Ceny niezwykle niskie. 
Prosimy przekonać się. 

EECEEEEEEENEELEE 

EJ 
EJ 
EJ 

` 
[=] 
e] 

e 
| 

VITALITY 

  

Do sprzedania 

Il mi. Kamieni 
ciosanych na cokol 

(Kalwaryjska 52), 

Saraceński zauł. 6 
u właściciela domu. 

OKAZYJNIE 
do sprzedania я 

taksówka cyevzej., 
а ul. Subocz 6—25 

OKAZYJNIE 
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A Pracownia OBUWIA 

RA M. DRZEWIŃSKI 
5 Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

oraz xreperacje kaloszy i śniegowców.     

sprzedaje się MEBLE 
STYLOWE. dow. się: 
W. Stefańska 13—21, 

Krupniczy 5—34. 

Fortepian 
gabinetowy sprzedaje się 
okazyjnie bardzo tano — 

Krakowska 34, m. | 
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Drukarnia „Znicz*; Wilno, ul. S-to Jańska 1, tel. 3-40. 

BLJOTE EBI 
ZIE ad i L 

  

Zawiadomienie, 
ZAKLAD MEBLOWY 

W. Mołodeckiego 
ZOSTAŁ PRZENIESIONY 

na ulicę WILEŃSKĄ Nr. 26. 
POSIADA MEBLE WŁASNEGO WYROBU 

TRWAŁE i TANIE, I POLECA SIĘ ŁAS- 
KAWEJ PAMIĘCI SZ. KLIJENTELL 

  

Pianino „Szredara* 
koncertowe w najlepszym 

stanie okazyjnie b. tanio 
sprzedain. 

ul. Zawalna 4, m. 15. 
  

Mieszkanie 
OSOBNIAK  odremonto- 
wane ze wszelkiemi wygo- 

dami, lazienka, water i 
t. p., ogród. Oglądać od 
11—1. Zwierzyniec, ulica 
Tomasza Zana Nr. 15. 
Szczegėly: Hotel „Bristol“ 
pok. 5 od 4—6 wiecz. 

  

Mieszkanie 
7-pokojowe ze wszystkie- 
ini wygodami na I piętrze 

DO WYNAJĘCIA 
w centrum miasta. 
Dowiedzieć się: 

ul. Zawalna Nr. 4/6 m. 2. 

"Do wynajęcia 
łokal frontowy 

świeżo odremontowany 
2-pokojowy z  kuehnią, 
z wodą i elektrycznością, 
Ludwisarska || róg Jezu- 
ickiej. Nadaje się dla fel- 
czera, akuszerki albo na 
sklep mięsny, spożywczy, 
mleczarnię i in., a także 
na pracownię krawiecką 
i in. Wiadomość u dozor- 

cy domu. 

POKÓJ 
ze wszelkiemi wygodami 

do wynajęcia 
Wileńska 32, m. 5. 

Letnisko 
zdrowe, ładna miejsco- 
wość, las, rzeka, blisko 
Wilna Wiadomość w re- 
dakcji „Kurjera Wiłeńsk.* 

Zakład Fryzjerski 
J. Rachkowicza 

ul. Nowogrodzka Nr. 15. 
Salon męski zaopatrzony 

higjenicznie. 
Ceny zniżone. 

      

8411 

Zakład Fryzjerski 
meski i damski „MAX“ 

Kalwaryjska ||, 
poleca pierwszorzędną ro- 

botę po cenach znižonych 
Proszę się przekonać. 

  

  

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wane 
ryczae | moczopłaiow» 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 1 4—8, 

tel. 567. 6677 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 95—1 i 4—8 

LH Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne | 
1 moezopłeiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 i 4—8. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W Z. P,-29. 

  

  

  

  

Akuszerka 

Мет а1У 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5, 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 
  

Akuszerka 

Мга Rrzeiła 
przyjmuje od 9 r. de 7 w. 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. [6 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz” 
ny, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

Indii de Reaulė 
„KĖVA“ (Paris) 

Miekiewioza 37, tel. 667, od 11. 
Rozgladzanie i odšwieža- 
nie twarzy. Leczenie wą- 
grów ipryszczy. Elektry- 
zacja. W.Z.P. 58. 658% 

  

  

DYPLOMOWANY 

inżynier - budowniczy 
POSZUKUJE ZAJĘCIA 

jako praktykant w biurze 
budowlanem, wzgl. u PP. 
inżynierów budowniczych. 
za b. skromnem wynagro- 
dzeniem. Łaskawe oferty 
do Administracji „Kurjera. 

Wil* pod „M. B.“ 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

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

pod „Mloda panna“ 

  

  

p TER 
KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA | 
„ZNICZ“ 

i 
Wilno, ŚW. Jańska Kr. 1 

Telefon 3-40. 
Dzieła wk książkowe, I 

książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
iwszelkiego rodza- | 
ju roboty drukarskie | 

J 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
— TANIO — 

H SOLIDNIE 
Nasi iai 

    
Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis, 

 


