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0 kierunek wychowawczy. 
I. 

Często slyszy się narzekania na 

młodzież. Powodów ku temu nie brak. 

Istotnie, niektóre przejawy życia na- 

szej młodzieży Świadczą wymownie 

o tem, że jej naukowe i praktyczne 

przygotowanie pozostawia wiele do ży 

czenia. 

Odbywające się często narady pe- 

dagogów nie dały dotąd na tyle dojrza 

łych wyników, aby na ich podstawie 

można było wywnioskować, że już 

ustalony został jakiś jednolity kieru- 

nek wychowawczy, skuteczniejszy od 

licznych i często rozbieżnych ekspery- 

mentów dokonywanych na młodem 

pokoleniu, 

Wśród pedagogów spotykamy się 

nawet z twierdzeniem, że wychowania 

w ścisłem tego słowa znaczeniu nie” 

ma. Istnieje tylko jego zagadnienie. 

Jesteśmy zatem w stadjum krytycz 

nego ustosunkowania się do szkoły, 

młodzieży i pedagogów. Niewątpliwie, 

każda krytyka a zwłaszcza rzeczowa 

jest pożądana. Wynik zaś pozytywny 

dać może tylko wówczas jeżeli jest 

śmiała i posiada intencję odkrycia ca: 

łej prawdy. Krytyka fragmentaryczna 

nie usiłująca ogarnąć całokształtu za- 

gadnienia stwarza tylko pozory. ale 

nie daje skutecznego dociekania. 

Głoszone tu i owdzie ujemne opin- 

je o młodzieży i pedagogach świadczą 

niewątpliwie o potrzebie jakichś 

zmian w naszym systemie wychowaw 

czym — samego zaś zagadnienia nie- 

poruszają ani na krok. 

Przedewszystkiem. należy 

wiać pewne wygodne a zgoła błędne 

mniemania. Do tych należy rozpow- 

szechniona dość opinja, że szkoła jest 

odpowiedzialną za wychowanie mło- 

dzieży. Odpowiedzialność ta jest czę- 

ściowa, bo nie należy zapominać, że 

znakomita część tego oddziaływania 

przypada na samo społeczeństwo. Mło 

dzież jest taka, jekiem jest jej spole- 

czeństwo. Młodzież jest .„.Odmłodzo- 

nym* konterfektem własnego społe- 

roz- 

czeństwa. 

Pedagodzy wykonują pracę wycho 

wawczą nieraz w bardzo trudnych wa- 

runkach, walcząc z oporem materja- 

łu pokrytego nalotem ujemnej tra- 

dycji. a często obeiąžonym dziedzicz- 

nie. Dysponując środkami wychowaw- 

czemi, pedagodzy nie mogą dawać 

jednocześnie celu i kierunku wycho- 

wawczego. Należy to do społeczeń- 

stwa. 

Społeczeństwo powinno wiedzieć, 

do czego ma wychowanie młodzieży 

zmierzać, pedagodzy zaś winni być 

dostatecznie zorjentowani w środkach 

i sposobach realizacji głównego celu 

Dla dokonania tych zadań społe- 

czeństwu potrzebna jest samowiedza, 

a pedagogom wiedza Zespolenie tych 

dwóch edementów tworzy duszę Za- 

gadnienia wychowania. 

II. 

Samowiedza narodowa czy społecz 

na jest poczuciem ciągłości życia sze- 

regu pokoleń oraz znajomością bilan- 

su ich zbiorowych wysiłków na prze 

strzeni wieków. Samowiedza ła musi 

być ugruntowana na świadomości i 

przeszłości historycznej oraz jasnej 

percepcji rzeczywistości. Zbiorowe 

dążenia krystalizu jące się z czasem w 

idee kierownicze powstać mogą tylko 

na tle samoanalizy i samokrytyki 

zbiorowej. 

Skłonny jestem uważać za rezul- 

tat nieporozumienia częste narzeka” 

nia na brak wszechogarniającej idei. 

Idee nie przychodzą drogąobjawienia. 

Są one rezultatem mozolnych poszu- 

kiwań na gruncie realnym. Idee bo- 

wiem są kwiatami ziemi — marzenia 

zaś tylko dekoracją obłoków. Nasza 

Idee nie przychodzą drogą objawienia 

skim szlaku historycznym. Trzeba ją 

szukać i to metodycznie. Jest to wysi- 

   

łek niemały,, a wprost przerastający 

siły tych, kogo ominęły „Łzy ogromne 

i męki niespania* przy pracy nad od- 

budową wskrzeszonego Państwa. 

Ideału wychowawczego należy szu 

kać we wnioskach płynących z samo- 

wiedzy narodowej i ideach kierowni- 

czych ogarniających całokształt nasze- 

go życia zbiorowego. Jako wartość 

pochodna, a niesamoistna ideał wycho 

wawczy musi być podporządkowany 

naczelnej idei kierowniczej narodu. 

Tak dopiero pojęty w swej genezie 

ideał wychowawczy nadać może wy- 

raźny i trwały kierunek wychowania 

młodych pokoleń. 

W wytyczaniu 

wychowawczego należy iść etapami po 

przez samowiedzę narodową, ideę kie- 

rowniczą narodu i ideał wychowaw- 

S. B. 

zatem kierunku 

czy. 

  

  

We czwartek, dnia 19-go maja r: b., jako w rocznicę zgonu 

sf». KRZYSI EHRENKREUTZÓWNY 
zostanie odprawione nabożeństwo w kośc. Św. Jana o godz. 8 rano, 

6 czem zawiadamiają 
Rodzice i Rodzeństwo. 

  

Marszałek Piłsudski wyjechał. 
Marszałek Piłsudski w niedzielę rano opuścił Wilno, udająe się zpo- 

wrotem do Warszawy. 

  

Wznowienie prac Rady Ligi Narodów. 
GENEWA. 17.V (Pat) Rada Ligi 

Narodów wznawia w dniu 18 b. m 
swe prace. Na porządku dziennym 
figuruje między innemi petycja księ: 
cia Plessa. Jednak nie jest jeszcze 
pewne, czy będzie dnia 18 b. m. roz- 
patrywana przez Rądę W sprawie 
tej spodziewane jest złożenie przez” 
delegata niemieckiego oświadczenia 

      

  

wobec sprawozdawcy, że rząd nie- 

miecki skieruje tę sprawę do Trybu- 
nału Haskiego na podstawie art. 72 
konwencji górnośląskiej. 

Min. Zaleski w Genewie. 
GENEWA. 17.V. (Pat.) W dniu 17 

b. m. powrócił do Genewy min, Za- 
leski. 

Polityczne morderstwo Japonii. 
Premier inukai zastrzelony. Bomby w gma-- 
chach publicznych. — Mordercy oddali się 

w ręce 
W ub. niedzielę wieczorem w kiiku- 

nastu ubranych w mundury marynar- 
ki wojsk. ludzi wtargnęło do miesz” 
kania premjera japońskiego Inukai. 
Napastnicy, nie bacząc na preswazje 
70-kilkuletniego starca, który nie 
chciał się przed nimi ukryć, dali do 
niego kilka strzałów, skutkiem któ- 
rych Inukai wkrótce zmarł. 

Jednocześnie rzucono kilka bomb 
na gmachy publiczne m. in. na Bank 
Japoński i Urząd Polieji. Siedem osób 
odniosło rany. Na mieście rozdawano 
ulotki podpisane przez „Związek mło- 
dych oficerów marynarki wojskowej”, 
krytykujące ostro politykę rządu. 

Giełdy w Tokio i Osako zostały 
zamknięte, Gabinet japoński podał się 
do dymisji. Przewiduje się utworzenie 
rządu narodowego. Sesja parlamentu 
została zawieszona. 

władz. 
Tegoż dnia przed północą 18-tu 

zamachowców oddało się м Iręce 
władz. Są te: 5 poruczników mary- 
narki i 13 uezniów szkoły wojskowej. 

Zamordowany premjer Inukai był 
przywódcą parji „Sejukaj*, która od 
ostatnich wyborów sprawuje rządy w 
Japonji. Jako partja konserwatywna 
i opierająca się na kołach wojsko- 
wych, dążyła ona do użycia ostrzej- 
szego kursu wobec Chin. Ekspedycja 
Szanghajska była już dziełem nowego 
rządu. Jednakże względy międzynaro- 
dowe i finansowe zmusiły Japonję do 
pewnych ustępstw, wywołując nieza- 
doówolenie fanatyków bezwzględneg» 
stosowania siły wobec Chin. Zamach 
ostatni jest niepokojącym „objawem 
psychozy ogarniającej skrajnie prawi 
cowe młodsze elementy wojska. Coś 
jest w tem podobnego do Hitleryzmu 

niemieckiego. 

Armia domaga się utworzenia rządu 
narodowego. 

TOKIO. 17.V. (Pat. Armja ogłosi: 
ła ultimatum, w którem domaga się 
utworzenia rządu narodowego. 

Jest rzeczą możliwą, że ultima- 
tum, wysunięte przez armję, będzie 
wzięte poważnie w rachubę, albo- 
wiem wedle postanowień konstytucji 

minister wojny może być wybrany 
tylko z pośród generałów. Nie można 
więc utworzyć gabinetu bez aprobaty 
armji, która ze swej strony odmawia 
swego poparcia gabinetowi partyjne- 

mu. 

Kto stanie na czele nowego rządu? 
TOKIO. 17.V. (Pat.) Kisaburu Su- 

zuki. minister spraw wewnętrznych. 

stanął na czełe stronnictwa konser- 

  

watywnego, Jest rzeczą niemal pew- 

ną, że stanie on na czele nowego 

rządu   

Na Dalekim Wschodzie. 
Japończycy ewakuują się z Szanghaju. 

MOSKWA, 17. 5, (Pat). Donoszą z Szang- 
haju, że po ustaniu działań wojennych po- 

wraca do Japonji 7000 obywateli japońskich. 

Jeszcze pozostało w Szanghaju 21 Japończy- 
ków. 

Z Szanghaju do północnej Mandżurii. 
MOSKWA, 17. 5. (Pat). Denoszą z Dai- 

ren, że przybyły tam z Szanghaju pierwsze 
oddziały dywizji japońskiej gen. Kurumy, 

które niezwłceznie wyruszyły do północnej 
Mandżarji. 

Znów pod kontrolą władz chińskich. 
PARYŻ, 17. 5. (Pat). Donoszą z Dalekiego 

Wschodu, że stesownie do polecenia, władze 
ehińskie podjęły dziś ponownie od godziny 
9-ej całkowitą kontrolę nad odcinkiem Sza- 

LL ŁĘ 
Dyrekcja 

Pryw. Seminarjum Nauczycielsk. Żeńsk. 
P. P. Banadyktynek w Niešwiežu, 

województwo nowogródzkie, 

podaje do wiadomości, że na rok 1932-33 przyjmuje uczennice na 
wszystkie kursa Seminarjum. Egzamin wstępny dnia 27 i 28 czerwca 

oraz | i 2 września r. b. 

Pei, położonym na południe od kolei żelaz- 
nej Szanghaj-Nankin, ewakuowanym przez 
Japończyków. Jak dotąd, nie sygnalizują © 
żadnych wypadkach.    

laternat na miejscu. 

V i 

Obrońca Gorgonowej wniósł prośbę 
6 kasację wyroku. 

LWÓW, 17. 5. (Pat). Prasa dzisiejsza do- 
nosi, że obrońca Gorgonowej dr. Axel wniósł 

w dniu dzisiejszym kasację do zapadłego w 
sohotę wyroku śmierci, 

Zamach nie był niespodzianką 
PARYŻ, 17. 5. (Pat). „Le Petit Parisien* 

ogłasza refleksje swego specjalnego wysłan- 
nika na Daleki Wsekód po zabójstwie ja- 
pońskiego premjera Inukai. 

Wiadomość © zamachu nie była niespo- 
dzianką, z wyjątkiem oficjalnych sfer, gdzie 
tematu tege nie wolno było poruszać. Wszy- 
sey w ostatnich czaszeh mówili o zbliža- 
jącym się zamachu stanu. Nikt jednak nie 
przypuszczał, aby mógł on nastąpić w tak 
szybkim czasie. Zamach nie był skierowany 
przeciwko Inukai, cieszącemu się ogólnem 
reważaniem, lecz przeciwko szefowi rządu. 
Jest on dalszym ciągiem owych morderstw 

„ politycznych które w styczniu i łutym poz- 
bawiły życia ministra finansów oraz jednego 
z dyrektorów wielkiego banku Mitsui. Ruch 
ten posiada pierwszorzędne znaczenie i mo- 
że pociągnąć za sobą różne zmiany. W: tych 
ckolicznościach — pisze korespondent — 
trudne przewidzieć, kto weźmie na siebie 
ciężar.rządu — partja liberalna jest rów- 
nież niepopularna, jak partja konserwatyw 
na. 

Zamachowcy należeli 
do stowarzyszenia „Bractwo 

Krwi. 
TOKJO, 17. 5. (Pat). Duehowny Nissho. 

aresztowany dnia 11 marca r. b. pod zarzu- 
tem udziału w zamachach oświadczył ohee- 
nie policji, że 17 młodych ludzi, którzy do- 
browelnie oddali się w ręce polieji, należy 
do tajnego stowarzyszenia pod nazwą .Brae- 
two krwi“, celem którego jest usunięcie za- 
pomocą wszełkich możliwych Środków aż do 
zabójstwa włącznie wszystkich mężów sta- 
nu i polityków. będących nieżyczliwie uspo- 
sobionymi dła ruchu nacjenalistycznego. 

Dapesza kondolencyjna 
premiera Prystora. 

WARSZAWA. 17.V. (Pat) Z po- 
wodu zamachu, dokonanego na oso 
bie prezesa rady ministrów Japonji 
Inukai p. premjer Prystor wysłał de- 
peszę treści następującej: 

J. E. p. Kakahashi, p. o. prezesa 
rady ministrów Tokjo. Głęboko po- 
ruszony wiadomością o strasznym za* 
machu, którego ofiarą padł prezes ra- 
dy ministrów Inukai, proszę Waszą 
Ekscelencję o przyjęcie wyrazów 
współczucia i żalu oraz sympatji ze 
strony rządu polskiego. 

Prezes rady ministrów (—) Alek- 
sander Prystor. 

Kondelencje 
rządu sowieckiego. 

MOSKWA 17.V. (Pat) Mołotow wysłał 
do japońskiego ministra spraw wewnętrz- 
nych depeszę, wyrażającą rządowi japoń- 
skiemu kondolencję rządu sowieckiego z po- 
wodu śmierci premjera Inukai. 

Premjer Prystor w Wilnie. 

W Wilnie bawi prezes Rady Mi- 

nistrów p. Aleksander Prystor. 
Ed 

ismet Pasza 6 Z.S.R.R. 

ANKARA. 17. V. (Pat.) Premjer 
Ismet Pasza po powrocie z Rosji so- 
wieckiej wygłosił dłuższe expose, w 
którem zobrazował swe wrażenia z 
podróży podkreślając znaczny roz- 
wój ZSRR i stwierdzając, że wszyst- 
ko, co widział w Rosji sowieckiej 
świadczy, że pragnie ona pracować 
w spokoju wewnętrznym i zewnerz- 
nym. Ismet-Pasza podkreślił, że sto- 
sunki pomiędzy Sowietami a Turcją 
nie są bynajmniej nacechowane wro 
gością do jakiegokolwiek państwa. 

„Prusy bastjonem przeciwko Z8- 
- lewowi słowiańskiemu", 
KROLEWIEC. 17.V: (Pat.)-Na ot- 

warciu zjazdu związku dla popierania 
niemczyzny zagranicą, który odbył 
się w czasie Zielonych Świąt w Elblą-- 
gu, zastępca starosty. krajowego dr. 
Bezzenberger powiedział. m. in, co 
następuje: 

Rzesza Niemiecka może istnieć 
tylko wtedy, gdy Prusy Wschodnie 
pozostaną tem, czem były przez: sze- 
reg stuleci, t. zn. bastjonem przeciwko 
zalewowi słowiańskiemu. Nigdy jesz- 
cze w życiu narodów nie mogło się 
utrzymać na stałe widoczne zło. Dla- 
tego też i bezsensowne granice na 
wschodzie Rzeszy znikną, ponieważ 
odradzające się sumienie świata żąda 
ich zniesienia. Niesłychane wypadki, 
jakie zaszły w ostatnich miesiącach 
w. Kłajpedzie i w Gdańsku, wzrasta” 
jące odseparowanie Prus Wschodnich 
od Rzeszy — wszystko to dowodzi, 
jak niemożliwe jest położenie na 
Wschodzie i jak bardzo zagrożone 
jest bezpieczeństwo Niemiec i spokój 
Europy i świata. Tutaj, na wschodzie, 
sprawa zapewnienia pokoju w Euro- 
pie jest równoznaczna z rewizją trak- 
tatu wersalskiego. 

Op 

Walki religijne w Indjach. 
LONDYN, 17. 5. (Pat). Walki religijne 

między muzułmanami i Hindusami trwają 
w dałszym ciągu. Dotychezas jest 64 zabi- 
tych i 650 rannych. Administracja brytyjska 
usiłuje przy pomocy wojska opanować Sy- 
tuaeję, ale nie ukrywa swego zadowolenia z 

powodu wałk, kióre zdają się. potwierdzać 
tezę brytyjską eo de konieczności sprawo- 
wania rządów w Indjach przez neutralną 
Wielką Brytanję, będącą jedynym czynni- 

kiem, mogącym regulować Spory. między 
maziłmanami i Hindusami, W Indjach idea 
samorządów jest wobee istnienia sporów 
mniejszościowych obcenie skompromitowana 
co jest niewątpliwie na rękę administracji 

brytyjskiej ||| 
BOMPAY. 17. 5. (Pat). W/ etągu ostatnich 

3 dni efiarą niepokojów padia 71 zabitych 
i 700 rannych. Z. Poony wezwano większe 
cddziały wojska dla współdziałania z miejs- 
eewemi oddziałami nad przywróceniem ро- 

rządku. 

LTE T TAB AV TTL 

Popierajeie Przemys! Kraiowy 
    

WIADOMOŚCI z KOWNA 
W TROSCE O ZBYT DRZEWA 

- LITEWSKIEGO. 

Gabinet Ministrów polecił Ministerstwu 
Rolnictwa zawrzeć końtrakt z tartakami w 
Wiszwilu (kraj Kłajpedzki) na obrobienie 60 
tys. m. sześć. jodeł i sosen. Stosownie do u- 
mowy zarząd tartaku miałby również obowią- 
zek wyszukania rynków, zbytu na to drzewo. 
Pozatem Gabinet Ministrów zezwolił Mini- 
sterstwu Rolnictwa ną sprzedaż hez przetar- 
gów wszystkich olch, brzóz i jesionów obro- 
bionych w bież. sezonie. 

ZABIEGI OSZCZĘDNOŚCIOWE. 

"W swoim szasie Ministerstwo Spraw Wew- 
nętrznych uchwaliło zbudować w Kownie i 
na prowincji 8 nowych szpitali, jednakże 
obecnie z powodu kryzysu projektu tego za- 
niechano. 

SEREM TATTO 

Stan Banku Poiskiego. 
WARSZAWA (PAT). — W; ubiegłej de- 

kadzie Bank Poski, celem uzupełnienia swego 
zapasu dewiz, wymienił około 30 miljonów 
złota na dewizy, wobec czego zapas złota 
zmniejszył się o tę sumę i wynosi obecnie 
544.228 tysięcy. Równocześnie zapas dewiz, 
załiczonych do pokrycia, wzrósł, dzięki prze- 
wyżce skupu nad sprzedażą, o kwotę nieco 
wyższą, mianowicie o 31.142 tysiące i osiąg- * 
nął sumę 71.979 tysięcy. Pieniądze i należ- 
ności zagraniczne niezaliczone do pokrycia 
zwiększyły się o 312 tysięcy do sumy 117.602 
tysiące. Portfel weksłowy spadł o 18.555 ty- 
sięcy.zł. i wynosi 614.342 tysiące. Stan poży- 
czek zastawowych zmalał o 1.164 tysiące do 
115.869 tysięcy. Inne aktywa wynoszą 150.776 

tysięcy, to jest o 15.221 tysięcy zł. większą, 
niż w poprzedniej dekadzie. W pasywach po- 
zycja natychmiast płatnych zobowiązań 
wzrosła o 40.183 tysiące do 169.380 tysięcy. 
Obieg biletów bankowych zmniejszył się o 
43.242 tysiące do 1.104.259 tysięcy. Stosunek 
procentowy pokrycia obiegu biletów i na- 
tychmiast płatnych zobowiązań Banku wyłącz 
nie złotem wynosi 42,73 proc. Pokrycie kru- 
szcowo-walutowe wzrosło do 48,38 proc. 
Wfeszcie pokrycie złotem samego tylko obie- 
gu biletów bankowych wynosi 49,28 proc. 
Stopa dyskontowa Banku 7 i pół, lombardo- 
wa 8 i pół. 

Nowa ofiara jaskini gry 
w Sopotach. 

GDAŃSK, 17. 5. (Pat). — Wczoraj po po- 
ui, w ezasie przybijania do pomostu 

pasażerskiego statku „Preussen*, zauważono 

wyłaniające się z wody cialo ludzkie. bez 
głowy. Zawezwani rybacy ciało wyłowili, a 
następnie odnaleźli i głowę topielea. Ustalo- 
no, że jóst tto kupiec z Berlina Feichtner. 
który zniknął z hotelu w Sopotach 26 marca 
r. b. Feichtner popełnił samobójstwo, rzuca- 
jąc się do wody, z powodu nieszczęśliwej gry 
w kasynie. 

  

Nowy gubernator Kłajpedy. 
Jest nim dotychczasowy konsul litewski w Londynie Gllis 

BERLIN. 17V, (Pat.) Z Kowna do- 
noszą, że na gubernałora Kłajpedy 
zamianowany został dotychezasewy 
konsul generałny Litwy w Londynie 

Gilis. Gilis przybył już dziś de Kowna 
i został przyjęty na dłuższej audjeneji 
przez prezydenta Smetonę. 

Możliwość rczszerzenia się przesilenia 
na cały gabinet Rzeszy. 

BERLIN. 17.V. (Pat.) Po krótkiej 
przerwie świątecznej gabinet Rzeszy 
zebrał się w dniu 17 b. m, na narady 
celem ukończenia prac nad sprawami 
budżetowemi i nad dekretem w spra- 
wie zwalczania bezrobocia oraz utwo- 
rzenia ochotniczych oddziałów pracy. 

W kołach politycznych liczne ko- 
mentarze wywołał fakt przyjęcia 
przez kanclerza Brueninga gen. von. 
Schleichera. Adjencja ta spowodowa- 
ła pogłoski o bliskiej nominacji Schlei 
chera na stanowisko ministra Reichs- 

wehry. 
W kołach poinformowanych utrzy 

mują dalej, że gen. Schleicher nie 
przyjąłby zaofiarowanej mu teki, wo 
bec czego sprawa pozostaje nadal ot- 
warta. Nie jest wykluczone, że już 
w najbliższych dniach przesilenie, 
zapoczątkowane ustąpieniem Groene- 
ra, rozszerzy się na cały gabinet. 
W każdym razie sprawa rekonstruk- 
cji gabinetu Rzeszy pozostaje w za- 
leżności od wyników rokowań w spra 
wie utworzenia rządu w Prusach. 

Przesilenie rządowe w Beleji. 
BRUKSELA. 17.V. (Pat.) Gabinet 

belgijski podał się w dniu 17 b. m. 
wieczorem do dymisji. W dniu 18 
b. m. premjer Renkin złoży zbiorową 
dymisję ministrów na ręce króla. Po- 
wodem dymisji jest kwestja języko- 
wa w nauczaniu powszechnem. Na 

zgłoszony projekt językowy w spra- 
wie języków nie zgodziła się katolic- 
ka partja flamandzka. 

W/g przewidywań, nowy rząd bę- 
dzie tworzył dotychczasowy premjer 
Renkin, zmieniając w nim 5 minist- 
rów. 

  

Amerykański rekord, czy też... 
kaczka dziennikarska. 

Pewna Brazylijka powiła za jednym zamachem... 
10-r0 dzieci. 

PORTO ALLEGRO. 17. V. (Pat.) 
W miejscowości Bacacay (Brazylja) 
pewna kobieta powiła 10-ro dzieci— 
dwóch chłopeów i 8 dziewcząt. Wszy- 
stkie niemowlęta zmarły natychmiast 

po przyjściu na Świat. Matka cieszy 
się zupełnem zdrowiem. Fenomenal- 
ny ten wypadek zainteresował ogrom 
nie sfery lekarskie. 

Olbrzymi pożar w zakładach Kruppa. 
Charakterystyczny szczegół o izołewaniu terenu 

ogarniętego pożarem. 
BERLIN, 17. 5. (Pat). W suszarni mater- 

jałów ogniotrwałych w zakładach Kruppa w 
Essen wybuchł w noey olbrzymi pożar, któ- 
ry objął zabudowania długości 80 metrów 
i 40 metrów szerokości. Ogień groził przy- 
tem przerzuceniem się na pobliskie mode- 
larnie. 

Zaalarmowano wszystkie oddziały straży 
ogniowej które rozpoczęły akcję ratowniczą. 

Snepy iskier, buchające z płonących budyn- 
ków, zasypywały okoliczne domy. Dopiero © 
4 nad ranem udało się pożar umiejscowić 

Miejska straż ogniowa nie była wzywana 
na teren fabryezny, zarząd fabryki natomiast 
zażądał silnych oddziałów policyjnych ee- 
lem odgrodzenia miejsca pożaru kordonem 
i niedopuszczenia tłumu ciekawych, napły- 
wających mimo nocnej pory.
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Wiosenna Wystawa Niezależnych. 
Pawiłon główny w ogrodzie po- 

Bernardyńskim jest jakby stworzony 
do wysław. Dużo światła, miejsca i 
ścian, dogodny punkt miasta. Wcho- 
dzimy. 200 płócien członków T-wa, 
80 eksponatów gości — w tem 50 z 
Warszawy, 100 kartonów grafiki war 
szawskiej, rzeźby Jachimowicza i Her" 
manowicza, zdobniectwo—oto obfita 
treść wiosennej imprezy _ Niezależ- 
nych. Tu uwaga dla organizatorów: 
wystawa jest za duża. Obejrzeć pół ty- 
siąca eksponatów (wliczam wdzięcz- 
ne garnuszki, szkoda że właśnie 
olejno malowane, pani Poniatowskiej) 
to wymaga jednak poświęcenia i łat- 
wo o całkowity chaos w skutku. Dru- 
ga rzecz to katalog. Moc niedopatrzeń, 
a wszystko koronuje grafika, gdzie 
Bartłomiejczyk, Skoczylas et comp. — 
wszyscy graficy zostali ryczałtem za- 
kwalifikowani do akwaforty... Taki 
katalog nie uczy, a to jest przecie je- 
go zadaniem także, zwłaszcza tu, w 
Wilnie, gdzie trudno mówić o popu- 
larności sztuki. 

Zgódźmy się jednak z katalogiem, 
że rysunek węglem  Kiełbińskiego 
jest naprawdę „olejny* i przystąpmy 
do oglądania. A więc duże, znane 
Wilnu płótna portretowe T. Gadom- 
skiego — wysoki Senat U. S. B., por- 
trety pań: rzeczy starannie modelo- 
wane, o pewnej fakturze, oficjalne. 
Portret nie daje niestety wielkich mo- 
żliwości. Uprawia go także Wł. Du- 
min-Marcinkiewiez, który lżejszą, bar 
dziej rysunkową techniką eksploatu- 
je teatr. Staranne portrety wystawia 
p. Przyałgowska, a studja głowy — 
„wywodzący się ze szkoły Slendziń- 
skiego—Kołyszko. W „branży mart- 
wej natury uczciwe malarstwo daje 
Kulesza, nie zdradzający jednak о- 
choty do poszukiwań i nowych zdo- 
byczy. Tym razem jego „Bajka* od- 
biega przyjemnie od zwykłej mono- 
tonji Paula dość ciekawa „,Klimcia 
z lałką*, ani „natury* Peszyńskiego 
nie wzbudzają w nas dość zachwytu 
dla tego genre'u, to też przechodzimy 
do istotnej domeny wileńskich Nieza- 
łeżnych. 

Jest nią pejzaż. Tu eksponuje ma- 
łe, przyjemne w kolorze impersje 
"Wsiewołod Dunin-Marcinkiewiez, tu 
też mamy Jarockiego barwną „,Zło- 
tą Jesień* i pastele, w których nie 
czuć jednak materjału tworzywa. 

Znamierowski w dużych płótnach 
o śniegu przeprowadza grę barw cie- 
płych i zimnych, natomiast z trud- 
nością wypowiada się w rzeczach 
mniejszych. Dawidowski formalnie 
nie odszedł daleko od czasu ostatnich 
wystaw, zato śmielej operuje w kolo- 
rze, dając przyjemne,. skomponowane 
pejzaże. 

Poszukiwania barwne, i może tyl- 
ko barwne cechują zresztą i innych. 
"Tak więc Žyngiel ze swemi „Szkica- 
mi do kompozycji“ (,„Obtoki“ lepsze 
na fotografji, niż w naturze!), tak roz 
hukany w kolorze Wierusz-Kowalski, 
który od dość mocnego w formie „mo 
tywu Nr. 133* dochodzi przez barwi- 
stan do całkowitego, impresjonisty- 
cznego zatracenia kształtu. Marynista 
Sehwanebach jest pod tym względem 
podobny do swych kolegów, wyróż- 
niając się korzystnie przemyśleniem 
i kulturą swych płócien o morzu. Mo- 
rze to kraina czarów dla Schwaneba- 
cha — czarów zmnienności postaci i 
barwy. Niesamowicie zielone „W po- 
bliżu Hawra* i „Motyw z Dieppe* 
zwracają uwagę. 

Dość odrębnie wypowiada się pe- 
łen twórczego temperamentu Siergie- 
jewiez, oraz ilustracyjnie traktujący 
swe piórkowe reportaże Korsak. Z 

gości tematycznie jedynie interesują 
Drozdowicz, oraz Kiełbińskiego ,„Na 
bezdrożu*, (o innego Warszawa. 
Wśród gości stolicy, którzy wogóle 
reprezentują więcej umiejętności i 
szkoły wyróżnia. się Pia Górska. 
„Dziewczynka z talizmanem“, a zwła- 
szcza „Pochód z kwiatami* podbija 
zharmonizowaną kompozycją bryły i 
barwy, oraz przemyślaną dążnością 
do nowych zdóbyczy w skspresji o- 
brazu. Marczewski daje „Muzykan- 
tów* — dekoracyjnie traktowaną, b. 
przyjemną i mocną w kolorze kompo 
zycję. Pozatem wyróżnić należy Krzy- 
żanowską i Łuczyńską („Martwa na- 
tura"). ё 

Zmęczeni nadmiarem _— ciężkich 
barw olejnych uciekamy do grafiki. 
— Zupełnie inny świat Tam konser- 
watyzm, ostrożność, skromność prze- 
ważnie — tu rozmach, różnorodność 
koncepeyj, postęp. 

Rozmaitość technik bardzo duża 
(wbrew katalogowi z jego uniwersal- 
ną „akwaf“). 

Od bodajże linorytów Duninówny 
czy Wąsowieza, przez drzeworyt i ak- 
wafortę do litografji. Tak samo wiel- 
ka rozpiętość szkół i wzorów: 
Kluss daje przypominające Wyczół.- 
kowskiego reminiscencje z podróży 
na zachód, Marja Dunin operuje kon- 
trastem dużych mało zróżnicowanych 
plam, Krasnodębska-Gardowska  da- 

je b. dobrze skomponowane „„sieci*, 
Wąsowicz wyzyskuja tematy hucul- 
skie lekko i ze- smakiem. Wszystko 
to odrębne w podejściu i technice, 
swoiste w atrakcyjności. Trzon jed- 
nak wystawy stanowią rzecz jasna 
Skoczyłas, Bartłomiejczyk i Chrostow 

ski. Ci dali jednak rzeczy przeważnie 
stare, znane już choćby z zeszłorocz- 
nej wystawy u Syrkina. Pozatem zat 
rzymują na dłużej kompozycje spor. 
towe Konarskiej, Uderza znakomite 
dopasowanie tematu do świeżej, wzbo- 
gaconej umiejętnie wpływami z Pa- 
ryża techniki. Taki „Footbal prze- 
konywująco tłumaczy się tak kompo- 
zycją jak i świetną kombinacją zielo 
no-niebieskiej gamy barwnej. 

Zamyka całość popułarna humory- 
stka z „Cyrulika* — Wolska - Bere- 
zowska dając rewję różnorodności 
swej techniki graficznej. 

Opuszczamy wystawę pod wraże- 
niem tej sztuki, która dzięki łatwości 
repredukcji może się stać łatwo popu- 
larną, a wnosząc świeże prądy na ro- 
dzime podwórko uzyskać poważny 
wpływ na kształtowanie smaku współ- 
czesnego człowieka. Chcielibyśmy w 
Wilnie grafiki więcej! Jotem. 
  

Popierajcie Ligę Morską 
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Zamiejscowym wysyłamy 

Mitleryvzm — Polska — komunizm 
w ujęciu Trockiego. 

B. generalissimus czerwonej armii 
Lew Dawidowicz Trocki przejawia na 
wygnaniu ożywioną działalność pi- 
sarską i publicystyczną. Zwłaszcza ży- 
wo interesuje się Trocki współczesne- 
mi bolączkami polityki światowej, Nie 
dawno podawaliśmy opinje wygnańca 
z wyspy Prinkipo na temat wypadków 
ma Dalekim Wschodzie. Dziś śpieszy- 
my zapoznać czytelników z poglądami 
Trockiego na przyszłość hitlerowskich 
Niemiec i możliwość starcia niemiec- 
ko-sowieckiego. W swej enuncjacji za 
hacza też Trocki o rolę Polski w 
przyszłym układzie europejskich sił 
politycznych, ujmowanych oczywiście 
pod kątem widzenia Trockiego. Jak 
słychać, emisarjusze rządu moskiew- 
skiego prowadzą z Trockim pertrak- 
tacje w sprawie jego ewentualnego po 
wrotu do Rosji. Gdyby wersja ta mia- 
ła odpowiadać rzeczywistości, enun- 
cjacja b. współpracownika Lenina na- 
biera tem większej wagi. 

Wywody Trockiego, zamieszczo- 
"ne na łamach wychodzącego w No- 
wym Yorku pisma „Forum“, a prze- 
drukowane następnie przez prasę za- 
chodnio-europejską podajemy poniżej 
w obszernem streszczeniu: 

„Faszyści niemieccy oświadczają, 
że marksyzm i Wersal są ich dwoma 
wrogami, Mianem „marksyzm' ozna- 
czają oni dwie partje niemieckie: ko- 
munistów i socjaldemokratów oraz 
jedno państwo: ZSRR. Pod nazwą Wer 
sału rozumieją faszyści niemieccy 
Francję i Polskę. 

O ile chodzi o stosunek faszyzmu 
do marksyzmu, program Mussolinie- 

go był — do chwili operetkowego mar 
szu na Rzym — niemniej radykalny 
i mistyczny, niż: program Hitlera. I- 
stotnie, stał się on szybko programem 
walki z siłami rewolucyjnemi i opo- 
zycją. Niemiecki nacjonalizm narodo- 
wy, podobnie jak jego włoski proto- 
typ, może dojść do władzy dopiero po 
rozgromieniu organizacyj  robotni- 
czych. Nie jest to rzeczą łatwą, gdyż 
grozi wybuchem wojny domowej. O 
ile nawet Hitler zdobędzie legalną, po 
kojową drogą większość parlamentar- 
ną, stanie w obliczu tych samych ko- 

niecznošci, a mianowicie skręcenia 
karku komunistom,  socjaldemokra- 
tom i syndykatom. Stanowi to trudną 
i d.ugą operację chirurgiczną. Hitler 

to doskonale rozumie, 

Robotnicy niemieccy w swej wal- 
ce z faszyzmem będą szukali i znajdą 
oparcie w Sowietach. Czyż można prze 
to wyobrazić, by w takich warunkach 
rząd Hitlera zaryzykował wojnę z 
Francją i Polską? Między proletarja- 
tem faszystowskich Niemiec a ZSRR. 
znajduje się Piłsudski, Hitler, zajęty 
tworzeniem faszystowskich Niemiec 
uzna poparcie Piłsudskiego, a przy- 
najmniej jego przyjazną neutralność 
za rzecz o wiele cenniejszą, niż likwi- 

dacja polskiego Korytarza. Ta osłat- 
nia kwestja, podobnie jak kwestja gra. 
nic niemieckich wogóle, wyda się 
Hitlerowi bagatelą, w wirze jego za- 
ciętej walki o zdobycie i utrzymanie 

władzy. 
Jedno nie ulega wątpliwości: o ile 

Hitler pokona wszystkie przeszkody 
i osiągnie władzę, wypadnie mu za- 
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„ Olbrzymia katastroia na morzu. 
Pożar wielkiego francuskiego okretu pasażerskiego. — 

Jest wiele ofiar z pośród pasażerów. 
Przebieg Katastrofy. — Akcja ratunkowa. 

PARYŻ. (P. A. T) Wpobližu 
wybrzeży Somali włoskiego pożar 0- 
garnął okręt „Georges Philippard*, 
który powracał z Jokohamy przewo- 
žąc 900 pasażerów, głównie z Indo- 
chin. Załoga składała się z 300 ludzi. 
Jest wiele ofiar także i wśród Fran- 
euzów. 

PARYŻ. 17.V. (Pat.) Według ostat- 
nich wiadomości, w chwili wybuchu 
pożaru na okręcie „Georges Philip- 
pard* kapitan okrętu początkowo 
miał nadzieję, że załodze uda się opa- 
nować ogień i dopłynąć do portu 
Aden. Pożar jednak stawał się coraz 

gwałtowniejszy, wobec czego o godz. 
5 m. 54 postanowiono sygnalizować 
niebezpieczeństwo. W odległości 5 
mil morskich od Gwardavui sytuaeja 
stała się tak poważna, że rozpoczęto 
się opuszczanie okrętu. 

- Na miejsce katastrofy przybyły 
pierwsze okręty angielskie „Mahsud* 
i „Contraktor*, „Mahsud* przyjął 134 
rozbitków, „Contraktor““ zaś 129, 
Okręty te przybędą do Aden prawdo- 
podobnie dziś po południu. Kapitan 
okrętu „Georges Philkippard* zabra- 
ny został przez okręt sowiecki „So- 
wieekaja Niefi*, Japoński statek „Ha- 

Statek „Georges Philiippard". 
PARYŻ. 17.V. (Pat.) Statek „Georges Phil- 

lipard* miał 173 metry długości, 20 metrów 
szerokości, pojemność jego wynosiła 20745 
tonn. Mógł on pomieścić 1077 pasażerów. 
Poruszany był przy pomocy motorów. spali- 
nowych systemu Diesla o sile 5800 koni: pa- 

rowych. 6 listopada 1930 r. w obecności 
ministra marynarki handlowej „Georges 
„Phillipard* spuszczony został po raz pierw- 
szy na morze. Pierwszą morską podróż :sta- 
tek odbył w styczniu 1932 r. Podróż ta nie 
dała pomyślnych rezultatów. Trzeba było 
zmienić wadliwie funkcjonujące śmigła. Dnia 
12 stycznia statek, mając na pokładzie ofi- 
cjalną komisję odbiorczą, jak również szereg 

osobistości marynarki wojennej (ponieważ 
na wypadek konfliktu wojennego miał on być 
zamieniony na posiłkowy krążownik), wyru- 
sza panownie na morze. ч 

Statek „Georges Phillippard“ zbudowany 
był wedle wymagań konwencji londyńskiej 
dla obrony życia ludzi na morzu. Dekoracje 
wnętrza wzorowane były na motywach histo- 

rycznych starych prowincyj francuskich. Był 
to pierwszy statek francuski, na którym wpro 
wadzona została elektryczna kuchnia. Statek 
ten posiadał wszelkie nowoczesne urządzenia, 

sale, galerje, oranżerję, salony gry dla do- 
rosłych i dzieci, pływalnię. plac tenisowy 
i tad; į 

Posiadał 20 łodzi ratunkowych, z których 
dwie zaopatrzone były w motory i aparaty 
radjowe. „Ceorges Phillippard* pierwszą po- 
dróż odbył na morzu Chińskiem. Opuścił on 
Marsylję 27 lutego, 10 kwietnia przybył do 
Yokohamy. W dwa dni potem opuścił Ja- 
ponję i przybył do Colombo. W* Dżibouti 
oczekiwano go dnia 18 maja. Powrót do Mar- 
sylji miał nastąpić w końcu bieżącego mie- 
siąca. Okręt przedstawiał wartość 115 miljo- 
nów franków. Załoga i personel restauracyj- 
ny składał się ogółem z 300 osób. Dokładana 
liczba pasażerów, znajdujących się na po- 
kładzie, nie jest jeszcze znana, ponieważ do 

Marsylji nie wróciły jeszcze wykazy podróż- 
nych. 

Z 900 pasażerów uratowano dotychczas 650. 
PARYŻ, 17.V. (Pat.) W/g oświad- 

czenia dyrekcji ,„„Messageries Mariti- 
mes“, z 900 pasażerów okrętu ,Philli* 
ppard* uratowano dotychczas 650. 
Znaczną ilość rozbitków uratował— 

jak wiadomo — rosyjski parowiec 
„Sowieckaja Neft*. Z Adenu donoszą, 
że wielu rozbitków zabrał z pokładu 
parowca rosyjskiego parowiec fran- 
cuski „Andre le Bon“. 

Co opowiadają rozbitkowie. 
Tragiczne sceny. 

ADEN, 17. 5. (Pat). Rozbitkowie okrętu „Ge- 
orges Phillippard*, którzy przybyli na po- 
kład okrętu angielskiego „Contractor*, opo- 
wiadają, że pożar na okręcie powstał wsku- 
tek krótkiego śpięcia w jednej z kajut I kla- 
sy. Pożar, który szerzył się z niezmierną 
szybkością. zniszczył kabinę radjową co unie 
możliwiło wezwanie pomocy tą drogą. 
Większość pasażerów w chwili wybuchu ka- 

tastrofy spała. Ponieśli oni wiełkie straty 
materjalne, Wiele osób, nie mogąc doczekać 
się swej kolejki przy zajmowaniu miejse 
w łodziach ratunkowych rzucało się do wody 
gdzie ginęło, pożartych przez rekiny. Wiele 
rodzin uległo rozłączeniu. Na pokładzie 
„Contractora* znajduje się jedno dziecko 
dwuletnie zupełnie samotne i niemowlę, któ- 
rego rodzice dotąd nie zostali ednalezieni. 

Czyżby statek został podpalony? 
PARYŻ, 17. 5. (Pat). „Le Matin* donosi, 

że wedle krążącyci pogłosek. pewne sfery 
rewołueyjne w Paryżu specjalnie interesowa 
ły się odjazdem statku .,Georges Phillippard*. 

LOS - 
POLSKIEJ PAŃSTWOWEJ LOTERII 

W NAJSTARSZEJ SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

K. GORZUCHOWSKIEGO 
ZAMKOWA 9 

Znacznie zwiększona ilość wygranych 

1/4 losu 10 zł. 

„оа а, 

„„ 49 zł. 

pocztą. Konto poczt. 80365. 

L K kad RE ias Sa k EEE 

cząć od złożenia przysięgi na wierne 
przestrzeganie traktatu wersalskiego, 
by w ten sposób uzyskać swobodę 
działania wewnątrz kraju. Nikt w to 
przy Quai d'Orsay nie wątpi. Ponadto 
rozumie się także w Paryżu, że dykta- 
tura wojskowa Hitlera, utrwalona na- 

leżycie w Niemczech stanowiłaby dla 
hegemonji francuskiej w Europie o- 
parcie o wiele pewniejsze, niż obecny 
niemiecki system rządowy, którego 
formuła matematyczna zawiera nie- 
ma! wyłącznie wartości nieznane. 

Głębokie rozbicie narodu niemiec- 
kiego wchodzi w system hegemonji 
francuskiej jako czynnik równie do- 

niosły, co fantastyczne granice Polski 
i osławiony Korytarz. W języku trak- 
tatu wersalskiego Korytarz jest syno- 
nimem tego, co inny naród nazwałby 
odcięciem członka żywego organizmu 
Gdy Francja, popierająca Japonję w 
Mandżurji przysięga na wszystkie świę 
tości, że dąży do pokoju oznacza to.po- 
prostu, iż Francja głosi nienaruszal- 
ność pokoju pod znakiem swej hege- 
monji czyli swego prawa do rozczłon- 
kowania Europy i wprowadzenia jej 
w słan chaosu. Historja uczy, że nie- 
nasyceni zdobywcy zawsze się skłania 
ją ku pacyfizmowi, gdyż obawiają się 
rewanżu swych ofiar 

Ustrój faszystowski mógłby się wy 
łonić jedynie drogą krwawych wstrzą 
sów i za cenę nowego wycieńczenia 
Niemiec. Tem samem stanowiłby on 
nieoceniony element hegemonji fran- 
cuskiej, Francja i system wersalski 
nie mają powodów do obawiania się 
narodowych socjalistów. 

Innemi słowy, dojście Hitlera do 
władzy miałoby oznaczać pokój? By- 
najmnićj. Oznaczałoby ono jedynie 
wzmocnienie hegemonji francuskiej. 
W związku z tem, Hitler wywołałby 

    

  

   

  

    

Statek ten, jak zapewniają w tych kołach, 
wiózł amunicję wojenną dla Japonji. 

Według przypuszczeń francuskiego wy- 
wiadu, ckręt miał wylecieć w powietrze pod 
czas przepływania kanału Sueskiego. Począt- 
kowo nie przypisywano nadmiernego znacze 
nia do tych wiadomości, tem bardziej, że 
według oświadczeń towarzystwa okrętowe- 
go „Georges Phillippard* nie przewoził amu- 
nieji. 

PARYŻ, 17. 5. (Pat). W. Paryżu krążą 
uporczywe pogłoski, że pożar na okręcie 
„Georges Philippard* jest skutkiem zamachu. 
Dyrekcja bezpieczeństwa informuje w tej 
sprawie, że w przeddzień wyjazdu okrętu 
na Daleki Wschód, przedstawieielowi towa- 
rzystwa okrętowego w Brazylji zakomuniko- 
wał inspektor policji portowej, że w rewo- 

kone Maru, udający się na miejsce 
katastrofy spotkał pustą łódź ratun- 
kową, należącą do „Georges Phillip- 
pard*, Budzi to poważne obawy co 
do losu pasażerów tej łodzi. Kapitan 
okrętu „Contraktor* komunikuje, że 
gwałtowny pożar sroży się w dal- 
szym ciągu. Zgodnie z depeszą, otrzy- 
maną przez włoskie ministerstwo ma- 
rynarki, wczoraj o godz. 16 uratowa- 
nych zostało 675 osób ze statku „„Ge- 
orges Phillippard*. Dalsza akeja ra- 
tunkowa w toku. 

Sprawozdanie kapitana angiel- 
skiego okrętu. 

PARYŻ. 17.V. (Pat.) Prasa wieczorna za- 

mieszcza* sprawozdanie kapitana angielskiego 

okrętu ,„Contraktor*, który bierze udział w 

akcji ratunkowej okrętu „Georges Fhillip- 

pard“. 

O godzinie 3 rano „Contraktor* zauważył 

w odległości 50 klm. płomienie, wobec czego 

natychmiast zmienił kurs i o godzinie 6 rano 

przybył na miejsce katastrofy, gdzie znajdo- 

wał się statek francuski „Georges Phillip- 

pard“, który padł pastwą płomieni. Znajdo- 

wał się tam już okręt sowiecki „Sowiecka ja 

Neft*. Okręt ,„Contraktor*, zbliżając się co- 

raz bardziej do płonącego statku, zauważy: 

kilkaset osób na przednim i tylnim pokładzie. 

Kapitan okrętu angielskiego polecił natych- 

miast opuścić łodzie ratunkowe, zabierając 

75 pasażerów i członków załogi. Łodzie okrę- 

tu „Georges Phillippard“ woziły już od 3 rano 

rozbitków na pokład statku sowieckiego. 

Wig opowiadań uratowanych, pasażero- 

wie I klasy znajdowali się w chwili wybuchu 

pożaru w swych kabinach, skąd się nie mo- 

gli wydostać, gdyż pożar odciął im drogę. 

W/g opinji inżynierów francuskich, po- 
żar powstał w kabinach luksusowych wsku- 

tek krótkiego spięcia. Stacja radjowa i ka- 

bina kapitana ókrętu uległy zupełnemu znisz- 

czeniu. Wskutek gwałtownego wiatru ogień 

szybko rozszerzył się, obejmując wkrótce ca- 

ły statek. 5 

Kapitan angielskiego statku stwierdza, że 

na pokład swego statku przyjął 129 rozbit- 

ków. Jedna z pasażerek zmarła wskutek od- 

niesionych* poparzeń. 

W/g ostatnich informacyj, z ogólnej liczby 

pasażerów i załogi brakuje 100 osób. Wszy- 

scy pasażerowie, przyjęci na pokłady okrę- 

tów ratunkowych, byli w bieliźnie nocnej. 

SERTERTOROCACY ZORG ZE W ORNE ESTEER 

statek „Georges Philippard* zostanie wysa- 
dzony w powietrze w ehwiłi, gdy miał miał 
przepływać przez kanał Sueski. Zamach ten 
dokonany będzie — jak zaznaczał inspektor 
— celem przeszkodzenia zaopatrywania w 
broń i amunicję Japonji, prowadzącej wojnę 
przeciw Chinom, a może i w niedalekiej 
przyszłości przeciwko Sowietom. 

Mimo że sprawa była zbagatelizowana, 
zastosowano wszelkie Środki ostrożności i 
zrządzono gruntowną rewizję, nie znaleziono 
jednak niczego, coby mogło wzbudzać podej- 
rzenia. W Port-Said okręt zatrzymał się za- 
ledwie na dwie godziny zamiast przewidy- 
wanych 12 godzin i w ten sposób przebyto 
kanał Sueski o jeden dzień wcześniej i istot- 
nie w czasie tej podróży nie zaszedł żaden 

   

  

wypadek, któryby wskazywał, że pożar był 

lucyjnych kołach Paryża przewiduje się, iżnastępstwem zamachu. 

  

Ogródek Dziecięcy i 6-kl Szkoła Powsz. 
przygotow. do gimnazjum 

E. Komisarowej iF. Szwarcówny 
Uniwersytecka 1 - 15. 

Szkoła otwiera starszą kl. odpowładającą poziomem 1-ej kl. gimnazjum. 

Do starszej klasy zostaje wprowadzony język francuski. 
Wstępne egzaminy odbędą się od 5-go de 7-go czerwca. 
Podania przyjmuje się codziennie od | do 3-ej po poł. 

wojnę nie z Polską i nie z Francją, a 

tylko z ZSRR. 
Połączone siły narodów  sąsied- 

nich byłyby za słabe, by wykonać a- 
tak na ZSRR. Japonja jest zbyt odda- 
łona, by mogła odegrać niezawisłą 
rolę militarną w akcji przeciwko So- 
wietom, zwłaszcza, że rząd mikada 
ma wiele innych trudności do prze- 
zwyciężenia w latach najbliższych. 
Podjąć z Sowietami walkę mogłoby 
jedynie potężne i wysoko uprzemy- 
słowione mocarstwo lądowe, któreby 
podołało największemu ciężarowi kru 
cjaty antysowieckiej. Ściśle mówiąc, 
chodziłoby o kraj, któryby nie nie 
miał do stracenia. Rzut oka na mapę 
polityczną Europy wystarczy, aby się 
przekonać, że podobnej misji mogły- 
by się podjąć jedynie faszystowskie 
Niemcy, zwłaszcza, że nie miałyby 
one innego wyjścia. Po zdobyciu wła- 
dzy za cenę niezliczonych ofi po 
ujawnieniu bankructwa we wszyst: 
kich dziedzinach życia wewnętrzne- 

go, po skapitulowaniu przed Francją, 
a w konsekwencji przed państwami 
nawpół wasalnemi, jak np. Polska, 
faszyzm nieuniknienie doszedłby do 

szukania jakiegoś hazardowego wyjś 
cia z chaosu. Tego rodzaju okolicznoś 
ci spowodowałyby siłą rzeczy wojnę 
z Sowietami. 

Francja nie może ignorować fak- 
tu, że byłoby dla niej niepodobieńst- 
wem utrzymać Niemey rozbrojone. W 
związku z tem, polityka francuska bę 
dzie orjentowała faszyzm niemiecki 
ku Wschodowi, Francja otworzyłaby 
w ten sposób klapę bezpieczeństwa w 
kotle oburzenia narodowego przeciw* 
ko traktatowi wersalskiemu, a przy- 
tem kto wie czyby nie znalazła nowe- 
go rozwiązania problemu — герагасу]. 
Problem ten stanowi jak wiadomo naj 

   

      

  

drażliwszą kwestję światowej wagi. 
Jak ma się zachować rząd sowiec- 

ki w wypadku rewolucji faszystows- 
kiej w Niemczech? Na pierwszą wieść 
o rewolucji, rząd sowiecki winienby 
podpisać rozkaz mobilizacyjny do 
wszystkich klas pracujących. Gdy się 
stoi w obliczu śmiertelnego wroga i 
gdy wojna jest nieunikniona, byłoby 
lekkomyślnością nie do darowania po 
zwolić przeciwnikowi na wzmocnie- 
nie pozycji, zawarcie pożądanych so- 
juszów, uzyskanie pomocy i opraco- 
wanie planu ataków koncentrycz- 
nych, nietylko z Zachodu lecz i ze 
Wschodu. Niepodobna wreszcie poz- 
wolić na wytworzenie w ten sposób 
olbrzymiego niebezpieczeństwa. 

Niezależnie od tego, kto ujmie i- 
nicjatywę w swe ręce, wojna — i to 
bardzo rychła między rządem hitle- 
rowskim a ZSRR byłaby nieuniknio- 
na, ześ jej skutki — nieobliczalne. Mi- 
mo iluzyj jednak, jakie może w tej ma 
terji żywić Paryż, można z całą słusz- 
nością i stanowczością stwierdzić jed- 
no: płomienie konfliktu zbrojnego mię 
dzy bolszewikami a faszystami zaczę- 

łyby w pierwszym rzędzie niszczyć 
traktat wersalski. 

Tyle Trocki. Osią jego wywo- 

dów jest utarte twierdzenie, jakoby 
w stosunku do Rosji Sowieckiej szy- 
kowano zbrojną interwencję. Jak wia 
domo, rządzące sfery moskiewskie od 
szeregu lat z powodzeniem stosują 
trick, polegający na wpajaniu w ciem 
ne masy robotniczo-włościańskie psy- 
chozy zachodniej interwencji. Ma to 
utrzymać proletarjat w ciągłej, na- 
prężonej gotowości do odparcia „.o- 
fenzywy kapitalistycznego imperja- 
lizmu*. Cała argumentacja b. genera- 
lissimusa polega właśnie na udowad- 
nianiu tej sowieckiej oczywistości”. 

   

  

Nr. 111 (2353) 

Kim jest Gorgułow? 
Co mówi o Gorgułowie jego 

obrońca. 
Morderca prezydenta Doumera więziony 

jest w eeli, w której swego czasu więziony 
był morderca Villain, sprawca zamachu na 
Jauresa. Ciekawem jest, że w charakterze о- 
brońcy ex offo przydzielono adwokata Hen- 
ri Gerauda, który bronił na początku wojny 
mordercę Jauresa. 

„Mam takie uczucia — oświadczył Henri 
Geraud dziennikarzom — jakie przeżywałem 
w roku 1914, kiedy wyznaczono mię do oh- 
rony Villaina. Zbrodnia mordercy Jauresa 
wywołała wówczas wielkie oburzenie w €a- 
łem państwie, tak, że zbrodniarz nie mógł 
być zoraz sądzony. Nie można było protes- 
tować nawet przeciwko 56 miesięcznemu 
więzieniu. ponieważ w tym okresie miało na 
stąpić uspokojenie w państwie, Kiedy uprzy- 
tomnię sobie oburzenie, jakie zapanowało 
przed kilku dniami we Francji i na całym 
świecie, odczuwam pewną słabość, kiedy po- 
myślę. że mam bronić Gorgułowa. Ale obe- 
wiązek jest dla adwokata najwyższym naka- 
zem. Wiezoraj w charakterze obrońcy od- 
wiedziłem mordercę w więzieniu i rozmawia 
łem z nim przeszło półtorej godziny. Treści 
rozmowy nie mogę ujawnić, bowiem nie po- 
zwala mi na to statut stanowy. 

Gorgułow już się uspokoił i wyleczył się 
z ran, jakie zadali mu świadkowie zamachu. 
Jego twarz pokryta jest jeszcze sińcami i 
oskarża się os na boleści wewnętrzne. Jedyną 
jego troską jest, aby w więzieniu miał bia- 
ły papier, który szybko zapełnia niezliezo- 
nemi wierszami. Pisze w dzień i w nocy. 
W, eeli znajduje się wąska, niska pościel, 
mały stolik i krzesło. Te wszystko. Ale zda- 
je się, że Gorgułow na nie nie zwraca uwagi. 
Pogrążony jest w myślach, jada w roztarg- 
nieniu i stałe pisze, tak jakby siedział w 
swojej pracowni*, 

Na zapytanie, czy Gorgułow wywarł na 
nim wrażenie człowieka umysłowo chorego 
Henri Geraud odmówił odpowiedzi. „Mojem 
zdaniem wszyscy królobójcy są ludźmi nie- 
normalnymi* — dodał. „Normalny człowiek 
nie może podnieść ręki na człowieka, któ- 
rego nie zna. Mojer zadaniem, jako obrońcy 
będzie przedewszystkiem zadać sądowi py- 
tanie © stanie umysłowym podsądnego*. 

Oświadczenie mordercy. 
PARYŻ, 17. 5. (Pat). Gorgułow oświad- 

czył sędziemu śledczemu, że od pewnego cza 
su ogranięty był przez idee fixe zabicia pre- 
zydenta Doumera. Walczył on z tą manją 
i jeszcze w dzień zbrodni usiłował wywołać 
aresztowanie siebie, coby uniemożliwiło do- 

  

konanie zbrodni. Gorgułow twierdzi, że strze 
lając do prezydenta Doumera działał jakby 
pod wpływem hypnozy. Gorgułow dodał, że 
od 15 lat chory jest na syfilis. 

Kiedyż wreszcie ulice Safjani- 
ki i Jeziorna przestaną być fa- 
langą rozpaczliwych ruin. Co so- 
bie myślą właściciele przyległych 
posesyj ? 

Kronika telegraficzna. 
— Uroczyste otwarcie 10-g0 Kongresu 

Pen-Clubu nastąpiło w niedzielę ub. w Buda- 

peszcie. Na kongresie jest obecnych 250 de- 
legatów z 22 różnych krajów. 

— W czasie gry w piłkę nożną w Jaro- 
sławiu (Małopolska Wschodnia) 26-letni 
Władysław Dub uległ wypadkowi pęknięcia 
tętnicy na szyi, wskutek czego po kilku go- 
dzinach zmarł. 

— Zlot polskiej młodzieży w Danji od- 
był się podczas Zielonych Świątek w Kopen- 

hadze. Na zlot przybyło zgórą 800 uczest- 
ników ze wszystkich ośrodków wychodźtwa 
polskiego. 
— Podczas dokonywania lotu pokazowego 

w okolicach Pragi (Czechosłowacja) lotnik 
niemiecki hr. Tassillo Schamburg runął na 
ziemię i poniósł śmierć na miejscu. 
— Olbrzymia nawałnica połączona w ober- 

wanitm się chmury i gradem przeszła w nie 
dzielę nad Niemcami Środkowemi, Najwię- 
cej ucierpiały okolice nad dolnym biegiem 
Mozeli. 

— Zamknięty został uniwersytet w Wa- 
leneji (Hiszpanja) z powodu nowych zajść 
wywołanych przez studentów. 

— Rzucił bombę pewien osobnik w Pla- 
za Hiano (Argentyna) do rezerwuaru, za- 
wierającego 5.000 metrów sześc. nafty, wy- 
wołując eksplozję. Sprawca w chwili areszta 
wania popełnił samobójstwo. Szkody wyrzą- 
dzone obliczają na 7 miłjonów piastrów. 

— Zasypani zostali wskutek zawalenia 
się rusztowamia w kopalni Mericourt (Frn- 
cja) dwaj polscy górnicy Wiktor Dolczak i 
Andrzej Gajdusz. Ciała ofiar wydobyto po 
calonocnej pracy ratowniczej, 

Różnice zachodzą jedynie w formal- 
nem ujmowaniu ulubionego tematu 
urzędowych enuncjacyj czerwonych 
dyplomatów. Podczas bowiem gdy 
moskiewskie czynniki mówią o orga 
nizowaniu przez generalny sztab fran- 
cuski wspólnego frontu antysowiec- 
kiego, złożonego z państw bałtyckich, 
Polski i Rumunji (ostatnio — z dodat 
kiem bloku naddunajskiego), Trocki 
snuje hipotezy jeszcze fantastyczniej- 
sze, pisząc o fatalnej, immanentnej 
sile, która nieuchronnie — ku radoś- 
ci Francji — pchnąć ma „niemiecki 
faszyzm do walki z ZSRR. Trockie- 
mu roją się jakieś olbrzymie kleszcze, 
Ściskające państwo sowieckie ze 
Wschodu i Zachodu. Trocki wyobraża 
sobie, że świat nie ma w chwili obec- 
nej nie lepszego do roboty, jak pla- 
nować fantastyczną, nierealną ofen- 
zywę zbrojną na Rosję sowiecką, Dla 
Trockiego faszyzm niemiecki, wzoro- 
wany na faszyzmie włoskim pogrąży 
Niemcy w nieopisany chaos. 

Według Trockiego ekspansja na 
wschód, kosztem Polski jest dla Nie- 
miec sprawą bagatelną, a branie się 
za łby z komunistami rosyjskimi — 
kwestją pierwszorzędnej wagi etc. etc. 

Tok argumentacji Trockiego, acz 
niepozbawiony oryginalnych i szero- 
kich rzutów myśli, wypływa więc za- 
sadniczo z błędnego — z zachodnio - 
europejskiego punktu widzenia — sta- 
nowiska i wykazuje poważne luki, 
nastręczając szereg pytań, niestety 
bez odpowiedzi. Tem niemniej, pod 
enuncjacją b. generalissimusa podpi- 
saćby się mógł — mutatis mutandis 
— pierwszy z brzegu polityk sowiec- 

      

<ki. Z tego względu, omawiana enun- 
cjacja stanowi cenny przyczynek, ułat- 
wiający zrozumienie sowieckiej myśli 
politycznej. T. J-ski. 

 



  

  

Nr. HI (2353) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Nowa fala 

ucieczek z Białorusi sowieckiej. 
Z poszezegółnych odcinków pogranicza 

donoszą, iż w ostatnich dniach wzmogła się 
nagle akcja ucieczek włościan białoruskich 
na teren Polski. W ciągu ostatniego tygodnia 
na poszezególnych odcinkach pogranicza pol- 
sko-litewskiego przedostało się na teren Pol- 
ski przeszło 50 włościan i kobiet. Wiezoraj 
wpobliżu Radoszkowicz na teren Polski prze 

dostała się rodzina B. Narkiewiezów z Ziem- 
bina licząca 5 osób. Również wczoraj w re- 
jonie Miehniewiez na teren nasz przedostała 
się grupa włościan w iłości 11 osób. W. cza- 
sie przekraczania graniey dwóch uciekinie- 
rów wpadło w ręce straży sowieckiej zaś je- 
den został zabity. 

Stracenie szpiega w Kobryniu. 
Wyrokiem sądu doraźnego w Kobryniu 

skazano na śmierć przez powieszenie agenta 
wywiadu sowieckiego, którego w miesiącu 
kwietniu ujęte na granicy podczas zdobywa- 

nia materjału szpiegowskiego. Szpieg ten na- 
zwiskiem Jan Kozłowski pochodzący z pow. 
pińskiego w dniu wczorajszym został powie- 
szeny na dziedzińcu więzienia kobryńskiego. 

Nowa Wiieįka. 
Podziękowanie. 

Wi dniu 7-go maja 1932 r. odbył się w 
Nowej Wilejce bal urządzony przez Koło 
Przyjaciół Harcerstwa Polskiego na kolonje 
letnie i stanicę im. Ks. Biskupa Bandurskie- 

g0. 

Zarząd Koła Przyjaciół składa serdeczne 
podziękowanie tą drogą pp. Rzepielowej Jó- 
zefowej. Zebrykowej” Janowej, Gulbinowiczo- 
wej Bronisławowej, Paluknisowej Piotrowej, 
Zofji Połoczańskiej i Reginie Klickiej, za zor 
ganizowanie bufetu, oraz p. Juniewiczowi 
Juljanowi za zaproszenia na bal, Zarządowi 
Ogniska Kolejowego za udzielenie sali, oraz 
«wszystkim paniom i panom, którzy przyczy- 
mili się do zorganizowania bału. 

Kurzeniec. 
Wysława. 

Wzorem ubiegłego roku Towarzystwo 

%ulturalno-Oświatowe w gm. Kurzenieckiej 
urządza w lokalu Kasy Stefczyka w Kurzeń- 
<u od dnia 22 maja do dnia 5 kwietnia r. b. 
wspaniałą wystawę robót ręcznych mieszkań- 

ców tutejszej gminy. Osoby które życzą so- 
bie wziąć udział w wystawie, powinny głosić 
się po informacje do Zarządu Towarzystwa 
(adres Kasa Stefczyka w Kurzeńcu lub Szko- 

4a powszechna. 

Na wystawę przyjmowane będą roboty 
męczne: stolarskie, kowalskie, tkackie, malar- 

WIEŚCI Z WOJEW. 

skie. hafciarskie i inne robótki kobiece itp. 
oraz rozmaite kolekcje. 

Jednocześnie zawiadamia się, że różnego 
rodzaju przedmioty winny być samodzielnie 
wykonane a nie kupowane. 

Pomysłowość ornamentalna i cel użytku 
przedmiotów dowolny. 

Za najlepsze eksponaty będą wydawane 
cenne nagrody. 

Otwarcie wystawy nastąpi w dniu 22 ma- 
   

ja 1932 r. o godz. 15 (3 po poł.). 
Wejście na wystawę jednorazowe — 50 

gr. ulgowe — 30 gr., abonameńt na cały 
czas 1 zł. 20 gr., ulgowy ab. — 60 gr. 

Wystawa będzie otwarta codziennie od 
godz. 9-ej do 13-ej i od 15-ej do 22ej. 

# 5635ramcząa. 
20 Litwinów przeszło granicę po zaku- 
py galanterji i manufaktury do Polski. 

W: ostatnich dniach na pograniczu pol- 
sko-litewskiem zatrzymano około 20 obywa- 
teli litewskich, którzy korzystając z ożywio- 
nego ruchu granicznego rolnego przedostali 
się nielegalnie do Polski po zakupy galante- 
rji i innych towarów. 

Przedwczoraj koło Oran zatrzymano 3-ch 
obywateli litewskich, którzy z zakupionym 
w Wilnie towarem udawali się do Litwy. 
Zatrzymani oświadczyli, iż nie zajmują się 

przemytem, a kupione towary służą im do 
własnego użytku, gdyż w Polsce są one tań- 
sze o 50 proc. Mimo tego oświadczenia Lit- 
winów zatrzymano aż do zakończenia do- 
chodzenia. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

Nowogródek. 
"Walny zjazd przedstawicieli sportu 
łuczniezego na zamku królewskim 

w Warszawie. 
Przed paru dniami drużynowy III-ej M, 

N. D. II im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
R. Kawalec wziął udział w walnym zjeździe 
przedstawicieli i działaczy na terenie sportu 
łuczniczego. Zjazd odbył się na Zamku Kró- 
lewskim w Warszawie, pod osobistem prze- 
wodnictwem Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej Polskiej prof. Ignacego Mościckiego. Na 
uroczystem posiedzeniu które zgromadziło 
około dwustu przedstawicieli ze wszystkich 
stron kraju, zostały odczytane dwa referaty 
ilustrujące rozwój łucznictwa w Polsce, na- 
stępnie omówiono dalszy program pracy. 
Drużynowy Ш-е] nowogródzkiej drużyny 
wręczył również Panu Prezydentowi łuk, 
wykonany całkowicie przez sekcję łuczniczą, 
tejże drużyny, dla której Pan Prezydent wraz 
ze słowami podziękowania załączył życzenia 
dalszej. pomyślnej pracy i rozwoju. Wieczór 
zgromadził wszystkich członków zjazdu na 
uroczystem przyjęciu w salach Zamku. Is. 

Harcerz z Westfaljj w Nowogródku. 
Bawił w naszem mieście kilka dni pod- 

różnik po Polsce, nasz rodak, harcerz z pod 
obcego sztandaru. Serdeczne przyjęcie, ja- 
kiem się cieszył wszędzie. szczególnie wśród 
młodzieży, spotkało go i w Nowogródku. Ce- 
tem podróży naszego rodaka jest poznanie 

  

  

DZAŚI 

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

swego kraju ojczystego i podkreślenine sto- 
sunku wiernie nacechowanego gorącą mi- 
łością do ojczyzny Polaków z Westfalji. 

Odczyt, który nasz rodak wygłosił w gi- 
mnazjum państwowem przed licznie zgroma 
dzoną młodzieżą, był głosem powiedzmy roz- 
paczy, głosem Polaka, którego wszelkiemi 
sposobami chce się wynarodowić, — jednak 
wielka miłość do ojczyzny żyje w jego ser- 
cu i przezwycięża wszystkie prześladowania. 
Nie był to pojedyńczy głos. Rodak nasz mó- 
wił w imieniu większości Polaków z West- 
falji, a przedewszystkiem harcerzy, których 
zorganizował zagranicą. Świadczył chociaż 
łamaną polszczyzną, o wiecznie żywej i wie- 
cznie gorącej miłości do ojczyzny tych, któ- 
rym nie została dana możność jej oglądania. 
Po wzniesieniu przez nowogródzką młodzież 

okrzyku na cześć Polaków zagranicą i od- 
śpiewaniu hymnu narodowego, nastąpiło 
wspólne zdjęcie całego gimnazjum z gronem 
profesorskiem. Wieczorem grono profesor- 
skie przyjmowało swego kolegę, który rów- 
nież jest profesorem w Westfalji, w salach 
Ogniska na wspólnej kolacji. Is, 

Wypadek samochodowy. 
W dniu 13 b. m. auto ciężarowe idące po 

ulicy Słonimskiej zderzyło się z przejeżdża- 
jącą furmanką. Wóz został doszczętnie strza- 
skany, dwaj wieśniacy, mieszkańcy pobliskiej 
wsi, szczęśliwym trafem uszli śmierci, a na- 

wet uniknęli poważniejszego uszkodzenia 

ciała. Is. 

FREE RIMAS TEST E 

Ostateczny wynik procesu 
w sprawie afery celnej. 

W. uzupełnieniu podanego wyroku, zapa- 

diego w sprawie o przemyt towarów zagra- 

nicznych do Polski, po dokładnem zsumo- 
waniu poszczególnych kar, wymierzonych 
siedmiu skazanym za każde z udowodnio- 
nych im przestępstw, dziś zamieszczamy 0- 
stateczny wynik procesu. 

Trzej główni oskarżeni ponieśli najbar- 
dziej dotkliwe kary, a mianowicie: 

SZEPSEL i MORDUCH (ten tni był 
sądzony zaocznie, ponieważ ukrył się) AR- 

LUKOWIE skazani zostali za 17 uznanych 
przez sąd za udowodnione winy na zapłace- 
nie po 570.753 zł. 65 gr. z zamianą na 103 
"miesiące i 4 tygodnie aresztu, a nie więzie- 
nia, jak to podało jedno z miejscowych pism 
oraz na opłaty sądowe w kwotach po 57.078 
złotych. 

JÓZEF BRYTAN za 5 przestępstw prze- 
widzianych przez Ust. K. S. na zapłacenie 
55.526 zł. 30 gr. z zamianą na 31 miesięcy 
aresztu oraz na opłaty sądowe w sumie 
6.553 zł. 

Prócz tege tenże J. Brytan za okazanie 
w dwu wypadkach, w celach wprowadzenia 

w błąd władze, fałszywych paszportów na 
osadzenie w więzieniu, zamieniającem dom 
poprawy przez 2 lata za każde z tych prze- 

stępstw. Karę tę, wobec zbiegu przestępstw 
sąd uznał za łączną. 

Mniejsze kary ponieśli czterej inni skaza- 
ni. którzy okazywali pomoe wyżej wymie- 
'mionym przy przemycaniu kontrabandy, a 
więc: 

HIRSZ KRASNER skazany został za dwa 
uznane przestępstwa na zapłacenie 54.932 zł. 
70 gr. z zamianą na 24 miesiące aresztu oraz 
spłaty sądowe w kwocie 5.483 zł. 

JAKÓB ETTINGIN i KONSTANTY SIEN- 
KIEWICZ również za dwukrotne przestęp- 
stwa na kary pieniężne w kwocie po 393.397 
zł. z zamianą na areszt przez 36 miesięcy 

4 na opłaty sądowe w sumach po 39.340 zł. 

Wreszcie SZLOMA GOLDBERG za jedno 
przestępstwo na zapłacenie 35.882 zł. 70 gr. 
z zamianą na 12 miesięcy aresztu i 3.588 zł. 
opłat sądowych. 

Wynik tego sensacyjnego procesu wywo- 

łał zwłaszcza wśród obrońców zasądzonych, 
diczne komentarze. 

Między innemi interpretowane odnošne 
«artykuły Ust, K. S. w tym sensie, że sąd nie- 

*słusznie sumuje poszczególne kary zamienne 

   

t j. areszty, gdyż według nich kara nie mo- 
że być większa niż dwuroczny areszt, bez 
względu na wysokość wymierzonych kar pie 
niężnych. 

Interpretacja ta okazała się błędną, gdyż 
aczkolwiek za poszczególne przestępstwa, ob 
jęte Ust. K. S. kara zamienna nie może prze- 
wyższać 2 lat aresztu, to jednak przy zbiegu 
tych przestępstw zgodnie z orzeczeniem Są- 
du Najwyższego, sumuje się poszczególne ka 
ry zarówno pieniężne jak i zamienne na 
areszt. Ka-er. 

KARTOFLE 20 saózena 
„INDUSTRIA“ 

(średniowczesne) 
bardzo plenne i trwałe — poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a 
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Prace sądu na prowincji. 
Sąd Apelacyjny w Wilnie delegował do 

Baranowicz komplet trybunału w składzie 

  

Pp. sędziów: M. Suszczewicza, M. Eydrygie- 
wicza i D. Iljina, który na sesji trwającej 
od dn. 17 do 25 b. m. rozpozna 67 spraw 
karnych. 

„Oskarżenie w tych sprawach wnosić bę- 
dzie wiceprokurator przy S. Ap. p. Turo- 
wicz. 

Funkeje sekretarza na posiedzeniach spra 
wować będzie apl. sądowy p. Michnowicz. 

W okresie od dn. 19 do 24 b. m. P. SĘ- 
dzia K. Bobrowski na sesji wyjazdowej w 
Oszmianie rozpozna w trybie uproszczonym 
29 spraw karnych, wynikłych na terenie pow. 
oszmiańskiego. i 

Do Brasławia. wyjeżdża sesja sądu okrę- 
gowego w składzie wiceprezesa p. W. Brzo- 
zowskiego oraz pp. sędziów M. Szpakow- 
skiego i J. Zaniewskiego celem rozpatrzenia 
14 spraw karnych. 

Sesja la trwać będzie od dn. 23 do 28 
b. m. włącznie. 

Jako oskarżyciel publiczny na tę sesję 
delegowany został wiceprokurator p. Jan 
Korkuć. Kr. 

KSU RZIJ=E<R 

Niezwykła uroczystość 
u rzemieślników. 

Było nią wręczenie dyplomu hono- 
rowego pięciu cechów malarzy, mura- 
rzy, sztukatorów, kamieniarzy i cieśli 
artyście-malarzowie p. Marjanowi Ku- 
leszy. 

Na pięknym pergaminie pod god- 
łami wszystkich pięciu w. w. cechów 
taka oto treść: „Dyplom honorowy 
nadany przez cechy mistrzów malarzy, 
murarzy, kamieniarzy, sztukatorów i 
cieśli w m. Wilnie, jeko członkowi ho- 
horowemu art.-malarzowi p. Marjano- 
wi Kuleszy w dowód jego zasług dla 
dobra rzemiósł jednomyślnie uchwa- 
lony i na zasadzie praw cechowych w 

księdze cechowej pod pozycją Nr. 39 
zapisany został dn. 14 maja 1932 roku 
Dyplom niniejszy stwierdzony podpi- 
sami i pieczęcią zarządu, wydany zo- 
staje p. Marjanowi Kuleszy artyście - 
malarzowi dn. 14 maja 1932 r. w Wil- 
nie“ (podpisy). 

Ježeli tę uroczystošė nazwalem nie- 
Zwyklą to dlatego, že jest to pierwszy 
taki wypadek w dziejach rzemiosła wie 
leńskiego, przynajmniej od chwili od- 
zyskania niepodległości, Wielkie więc 
to musiały być zasługi. 

Delegaci cechów p. p. Piotr Her- 
manowicz, Zygmunt Packiewicz, Jan 
Binkuński i Antoni Bebko w przemó- 
wieniach swoich podczas wręczania 
dyplomu w dn. 14 b. m. podkreślali, 
że wymienione cechy dyplomem tym 
wyrażają p. Kuleszy swoją głęboką 
wdzięczność za obronę ich interesów, 
stałą współpracą i w dowód uznania 
jako dyrektorowi szkoły rzemiósł ar- 
tystycznych. Dzięki jego niestrudzonej 
pracy ze szkoły tej wyszło i zasiliło 
dziś szeregi cechów sporo zdolnych. 
doskonale wyszkolonych i wyrobio- 
nych pod względem artystycznym rze- 
mieślników. 

Ze swej strony zaś musimy pod- 
kreślić, że takie zbliżenie się artysty 
do rzemiosła jest objawem bardzo 
pięknym i zasługującym na najwyższe 
uznanie. Bliska współpraca artysty i 
rzemieślnika może wydać tylko pięk- 
ne owoce, bowiem to, co rzemieślnik 
tworzy, musi być nietylko trwałe i 
mocne, ale i piękne. 

J. 

Kajakami z Wilna 
do Gdańska 

Z inicjatywy Dyrekcji Seminarjum Nau- 
czycielskiego Męskiego im. T. Zana w Wil- 
nie hufiec szkolny Przysposobienia Wojsko- 
wego czyni przygotowania do wielkiego ra- 
idu kajakami z Wiilna do Gdańska. Już od 
m .stycznia r. b. w pracowni robót ręcznych 
Seminarjum wre ożywiona praca. Grupa u- 
czniów: w ilości dwudziestu sześciu osób za- 
mierza przebyć tę trasę na własnoręcznie 
zbudowanych kajakach. 

Wycieczka wyruszy od st. Niemen do ujś- 
cia Czarnej Hańczy, Kanałem Augustowskim, 
Biebrzą, Narwią, Wisłą, Drwecią do Brodnicy 
i zpowrotem, poczem Wisłą do Gdańska po- 
krywając szlak wodny 1241 km. w ok. trzy- 
dzieści dni. 

Kurator Szelągowski po zwiedzeniu pra- 
cowni robót, w której budowane są kajaki 
objął protektorat nad wycieczką. 

Wycieczka powyższa za główny swój cel 
ma wyrażenie myśli i uczuć łączących mło- 
dzież wileńską z problematem naszego mo- 
rza. 

Jako już absolwenci i uczniowie zakładu 
kształcenia nauczycieli szkół powszechnych, 
z Wilna zawiozą falom Bałtyku płynącą z 
gorących serc przysięgę, że w duszach po- 
wierzonej sobie dziatwy i młodzieży, w myśl 
mocarstwowej idei Polski, pełnią swych sił 
będą krzewili ukochanie morza. 

Pozatem ma ona cele wychowania fizy- 
cznego i P. W. jak również osiągnie wielkie 
korzyści naukowe, przedewszystkiem w po- 
staci pogłębienia wiedzy o Polsce. Obecnie 
odbywają się intensywne treningi kajakow- 
ców na Wflji. 

Wycieczka zabiera ze sobą krótkofalową 
radjostację nadawezo - odbiorczą zbudowaną 
w pracowni fizycznej Seminarjum, zapomo- 
cą której będzie utrzymywała kontakt z 
własnym zakładem i in. Na mapie wywie- 
szonej w szkole każdego dnia będzie ozna- 
czona trasą przebyta przez wycieczkowiczów. 
Obecnie jak już wspomniałem przygotowania 
są w pełni. Przeprowadzono podział funkcyj, 
a więc: Radjotelegrafisty, sanitarjusza, tech- 
nika, fotografa, gospodarza i t. d. do któ- 
rych każdy gorliwie się przygotowuje. Wy- 
jazd z Wilna nastąpi dnia 9 czerwca r. b. 

Z inicjatywy Okręgowego Urzędu W. F. 
iP. W. do wycieczki wileńskiej ma się przy 
łączyć w Grodnie dalszych dwudziestu ka- 
jakowców i prawdopodobnie tyluż z Białe- 
gostoku i razem jako wodny obóz wędrow- 
ny P. Wi Okr. Korpusu III. ma się udać wy- 
żej wymienionym szlakiem, N. 

Kupcy litewscy w Polsce. 
Zgodnie z naszą zapowiedzią, w 

dniu wczorajszym na odcinku granicz- 
nym Wiżajny przekroczyła granicę 
grupa kupców litewskich, którzy uda- 
ją się do Warszawy, Białegostoku i 
innych miast Polski, celem poczynie- 
nia zakupów towarów włókienniczych 
i wyrobów jedwabnych. Również 
przez Turmonty onegdaj przybyła do 
Polski delegacja kupców litewskich, 
którzy po królkim pobycie w Wilnie 
udali się do Warszawy, Łodzi i Kato- 
wie, gdzie przeprowadzą szereg per- 
traktacyj z tamtejszem kupiectwem. 

Błędne włademości 
o zabezpieczeniu na wypadek 

bezrobocia. 
W! związku z błędnemi informacjami w 

sprawie zmiany ustawy o zabezpieczeniu na 
wypadek bezrobocia uzyskaliśmy z dyrek- 
cji Funduszu Bezrobocia następujące wyjaś- 
nienie: 

Informacja, że przyznanie prawa do za- 
siłków bezroboinym robotnikom uzależnione 
jest od stwierdzenia przez ministra pracy, 
iż wydatki na zasiłki znajdują pokrycie w 
ramach budżetu Funduszu Bezrobocia — nie 
odpowiada prawdzie. 

Ograniczenie to dotyczy jedynie i wyłą- 
cznie zasiłków dla robotników częściowo za- 
trudnionych, których tygodniowy zarobek z 
powodu ograniczenia produkcji nie przekra- 
cza pełnego umówionego zarobku za 3 dni 
pracy. Natomiast uprawnienia do zasiłków 
całkowicie bezrobotnych robotników nie 
podlegają tego rodzaju zastrzeżeniom. 

  

   

W EL E-N'S.K I 

Motocykl pod kołami samochodu. 
W. ubiegły poniedziałek na 22 klm, trak- 

tu im. Marszałka Piłsudskiego samochód 
oscbowy Nr. 79230, należący do dowódcy 5 
pułku lotniczego w Lidzie pułkownika Iwa- 
Szkiewieza prowadzony przez jednego z żoł- 
nierzy tegoż pułku wjechał na motocykl z 
przyczepką Nr. 4391 w którym znajdował 
się kapitan dr. Truskowski z Grodna w towa- 
zzystwie p. Whlerji Sierasikowskiej. 

Skutki zderzenia były fatalne: motocykl 
stoczył się do rowu skąd wydobyte poważ- 
nie rannych kpt. Truskowskiego i p. Waler- 
ję Sierasikowską, których natychmiast prze- 
wieziono do szpitala wojskowego w Wilnie. 

Kto ponosi winę narazie nie wyjaśniono. 
Według relacji otrzymanej przez nas sa- 

mochód pędził ze znaczną szyhkością tuż za 
motocyklem starając się go wyminąć. W: pe- 
wnej chwili motocykl skręcił w lewo i szo 
fer samochodu, sądząc że motocyklista to 

ruje mu drogę „dał gazu*. Tymezasem w 
szalonym tym pędzie motocykl znów nagle 
skręcił w prawo i... wpadł pod samochód. 

Po katastrofie na miejsce wypadku przy- 
był wkrótce kontroler ruchu samochodo- 
wego Urzędu Wojew. p. J. Iwańkowiez, któ- 
ry po udzieleniu poszkodowanym pomocy 
sporządził odnośny protokół. 

Dalsze dochodzenie w toku. 
Oprócz tego nieszczęśliwego wypadku w 

czasie Ziełonych Świąt zaszły jeszcze dwie 
katastrofy. Wpobližu Trok wywrócił się 
naskutek nierówności terenowych motocykl 
Jana Wiśniewskiego. Wiśniewski odniósł na 
szczęście nieznaczne pokaleczenia. Trzeci z 
rzędu wypadek miał miejsce na przejeździe 
kolejowym wpobliżu Landwarowa, gdzie wy- 
wrócił się motocykl z przyczepką. Kierowca 
i towarzyszący mu donieśli pokaleezenia. Mo 
tocykl został poważnie uszkodzony. 

To ci pech!.. 
Pieigrzymėw przyjęto za rabusiów. 

W! związku z Zielonemi Świętami przy- 
byłe do Wilna sporo pielgrzymek przyczem 
jedna z tych pielgrzymek licząca 200 osób 
przybyła z gminy olkieniekiej zatrzymała się 
w plebanji przy kościełe św. Mikołaja. 

Wybec tego, iż w demu nie było świa- 
tła pielgrzymi wydełegowali ze swego grona 
Karpicza i Celebusa po kupno świec, Włoś- 
cianie dowiedziawszy się, iż świece można 
nabyć w sklepie Mirkinowej przy uliey Stra- 
szuna Nr. 6. tam się udali. Mirtinowa na 
widok dwóch wkraczających osobników po- 
wzięła ni stąd ni zowąd przypuszczenie, iż 
Są to rabusie. Natychmiast zamknęła drzwi 
i uzbroiwszy się w nóż wszezęła alarm. 
Wkrótce podwórko domu zaległ duży tłum. 
Z ust do ust kolportowano straszną wiado- 
mość, iż do sklepu Mirkinowej przedostali 
się rabusie. że już kogoś tam zamordowali, 

zrabowali kasę i t. d, i t. d. Wkrótee też 
zjawił się wywiadowca policji, który zaczął 
się dobijać do zamkniętych drzwi. Przera-_ 
żeni wlošeianie słysząc krzyki zebranego na 
podwórzu tłumu przestraszyli się nie na 
żarty i obawiając się, iż tłum ma wobec nich 
jakieś złe zamiary postanowili ratować się 
ucieczką, W, jednej chwili potężnym ciosem 
ramion wywalili drzwi i wybiegli na ulicę.. 
W. tej samej chwili otoczyt rzekomych ban- 
dytów wzburzony tłum i na plecy ich posy- 
pały się razy. Karpicz został dotkliwie po- 
bity. 

Przybyła policja rozproszyła tłum i od- 
prowadziła rzekomych sprawców napadu do 
aresztu centralnego. Dopiero tu wyjaśniono 
istotny stan rzeczy i obu aresztowanych z 
polecenia prokuratora zwolniono. 

Jedna z licznych historyj. 
Przywłaszczył 14000 zł. i usiłował zbiec. 

Przy ulicy Rudniekiej Nr. 6 w sklepie 
komisowym manufaktury i galanterji Gier- 
szanowiecza od dłuższego czasu pracował w 
charakterze woźnego niejaki Benia Alpero- 
wiez zamieszkały przy ulicy Tatarskiej, któ- 
ry cieszył się u pracodawcy jak najlepszą 
opinją. Gierszanowicz często powierzał mu 
większe sumy pieniędzy i Alperowicz stale 
wywiązywał się sumiennie ze swoich obowiąz 
ków. W ubiegłą sobotę Gierszanowicz wrę- 
czył Alperowiczowi blisko 14.000, które Al- 

perowiez miał wpłacić do P. K. O. 
Napróżno jednak czekał Gierszanowicz 

na powrót  Alperowicza z pokwitowaniem 
wpłaty. Dzień minął a Alperowicz wciąż nie 
wracał, Nazajutrz z rana Gierszanowiez za- 
rządził poszukiwania, lecz Aiperowicza nie 

było w Wilnie. Wówczas dopiero zrozumiał 
Gierszanowiez, iż A. przywłaszezył pienią- 
dze i gdzieś zbiegł. W przypuszczeniu tem 
upewnił Gierszanowicza jeden z jego znajo- 
mych kupców, który widział Alperowicza 
wsiadającego do autobusu na linji Wilno— 
Niemenczyn. Gierszanowicz nie zwlekając 
udał się wówezas do wydziału śledczego, 
gdzie złożył odpowiednie zameldowanie. Za 
zbiegłym natychmiast rozesłano listy goń- 
cze, w wyniku których Alperowieza zatrzy- 
mane w poniedziałek w chwili kiedy usiło- 
wał przedostać się do Litwy. Wczoraj Al- 
perowicza dostarczone do Wilna i osadzono 
w areszcie. Podezas badania przyznał się on 
do winy. Większą część pieniędzy A. 

no. : e). 

Tajemnica trupieį czaszki 
wmurowanej w ścianę domu. 

W. dniu wczorajszym ulicę  Straszuna 
obiegła wiadomość. iż podczas remontu je- 
dnego z mieszkań domu Nr. 8 przy tej uli- 
cy po wybiciu w murze otworu znaleziono 
czaszkę ludzką. 

O tem niezwykłem odkryciu murarze na- 
tyehmiast powiadomili policję, która wszezę 
ła dochodzenie. 

Jak wynika z zeznań mieszkańców do- 
mu, mieszkanie to zajmowane było przez 

  

pewną bezdzietną rodzinę. Zamożni ludzie 
wierząc rozmaitym zabobonom zwrócili się 
po radę do znachorki, która poradziła mał- 
żonkom wmurować do ściany czaszkę ludz- 
ką. eo miało stanowić niezawodny Środek 
ma... urodzenie dziecka. Obecnie, po upły- 
wie szeregu lat, czaszkę ujawniono. 

Czy odpowiada ta wersja rzeczywistemu 
stanowi rzeczy, niewątpliwie wyjaśni dalsze 
dochodzenie, (e). 

KRONIKA 
Dziś: Feliksa. 

Jutro: Celestyna. 
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KOŚCIELNA. 

— 5000 pątników przybyło do Wilna z 
prowineji w czasie Zielonych Świąt. W zwią- 
zku ze świętami oraz pomyślną pogodą w 
ciągu niedzieli i poniedziałku do Wilna przy- 
było zgórą 5.000 pątników włościan z tere- 
nu pow. święciańskiego, wileńsko-trockiego, 
oszmiańskiego i lidzkiego. Pątnicy po zwie- 
dzeniu miasta udali się do Kalwarji. Rów- 
nocześnie w Kalwarji bawiło kilka wycie- 
czek młodzieży szkolnej zamiejscowej i dwie 
pielgrzymki litewskie. 

OSOBISTA 

— Prezes Wileńskiej Dyrekeii Poczt i Te- 

legratów p. inż. Karol Żuchowicz wyjechał 
dnia 17 maja r. b. w sprawach służbowych 

na kilka dni z Wilna, 

Kierownictwo Dyrekcji na czas nieobec- 

ności p. prezesa objął w zastępstwie na- 

czelnik Wiydzialu w V st. sł. p. inż. Mieczy- 

sław Nowicki. 

— Dyrektor Kołei Państwowych p. inż. 
Kazimierz Falkowski wyjechał dnia 17 b. m. 
na inspekcję linji, skąd w dniu 19 b. m. wy- 
jedzie bezpośrednio do Warszawy na zjazd 
dyrektorów Kolei Państwowych, poczem po- 
wróci do Wilna w sobotę dnia 21 b. m. 

MIEJSKA. 
— Kolonje letnie. W piątek dnia 20-go 

b. m. o godz. 10 rano na dziedzińcu Magi- 
strału (ul. Dominikańska 2) odbędzie się 
zbiórka dzieci ze szkół powszechnych wyz- 
naczonych na kolonję w Leoniszkach w pier 
wszym terminie 

Przychodzą dzieci wyznaczone tylko na 
I-szy termin. Kierownictwa szkół proszone 
są о danie odnośnym grupom dzieci opieki 
Obecność rodziców nie jest wymagana. 

— Narądy Magistratu nad sytuacją finan- 
sową miasta, W) związku z krytycznym sta- 
nem finansów miejskich Magistrat zwołał na 
dzień 19 b. m. posiedzenie Komisji Finan- 
sowej, na którem ławnik Żejmo złoży ob- 
szerne sprawozdanie z sytuacji finansowej 
miasta. 

— Jeszcze jedna pożyczka. Jak się do- 
wiadujemy, na najbliższe posiedzenie Rady 
Miejskiej Magistrat zamierza wystąpić z 
wnioskiem zaciągnięcia pożyczki w wysokoś- 
ci 125.000 złotych. Uzyskanie tej pożyczki 
jest niezbędne ze względu na konieczność 
pokrycia zobowiązań powstałych przy budo- 
wie szkoły powszechnej na Antokolu oraz 
gmachu Ośrodka Zdrowia. 

LITERACKA. 
— 161 Środa Literacka w dniu 18. V. rb. 

powinna szczególnie zainteresować wszyst- 
kich wileńskich literatów i miłośników ję 

zyka polskiego. Prof. Uniwersytetu Jagiel- 

lońskiego dr. Tadeusz Lehr-Spławiński, zna- 

komity polski lingwista, wygłosi na Środzie 
referat p. t. „Problem powstania polskiego 

języka literackiego" Uwzględniając wyniki 

najnowszych badań, prof. T. Lehr-Splawi 

ski zarysuje warunki, w jakich się kształto- 

wał nasz język literacki, i stosunek tego ję- 

zyka do dialektów. 
Początek o godz. 8 m 30 wiecz. 
Goście są mile widziani. Kuratorjum po- 

leca wykład prof. Lehr-Spławińskiego mło- 
dzieży klas wyższych. Wistęp dla starszych 
1 zł. 50 gr. dla młodzieży 50 gr. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Komunikat Zarządu Stowarzyszenia 

Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akademi- 
ckiej U. S.-B. W sprawie skreślenia pewnej 
liczby członków Bratniej Pomocy P. M. S. 
U. S. B. z listy studentów Wydziału Prawa 
i Nauk Społecznych U. S$. B. Zarząd Bratnia- 
ka wzywa wszystkich skreślonych z powyż- 
szej listy członków Bratniej Pomocy do bez- 
zwłocznego osobistego zgłoszenia się w Brat- 
niej Pomocy w godzinach urzędowych (godz. 
13—15 i 17—19). 

WOJSKOWA. 
— Płk. Karol Myrek przeniesiony do Ró- 

wnego. Dowiadujemy się, iż dotychczasowy 
szef artylerji D. O. W. Wilno płk. Karol My 
rek rozkazem Ministerstwa Spraw Wojsko- 
wych przeniesiony został do Równego na 
stanowisko dowódcy 13 P. A. L. 

Płk, K. Myrek podczas swego dwuletniego 

  

   
   

pobytu w Wilnie zdołał pozys ogólną 
sympatję korpusu oficerskiego i z żalem jest 
żegnany przez grono oficerów D. O, W. 
Wilno. 

GOSPODARCZA. 
— Sytuacja w handlu wileńskim. Urząd 

Przemysłowy m. Wilna notuje obecnie coraz 

więcej zgłoszeń na otwarcie nowych przed 
siębiorstw _ handlowych. Nowopowstające 
przedsiębiorstwa są to przeważnie drobne 
sklepy o charakterze sezonowym jak: sodo- 

wiarnie, sklepy owocowe i t. p. Jednocześ- 
nie bardzo poważnie zmniejszyła się ostat- 
nio liczba sklepów likwidowanych. Podług 
danych Urzędu Przemysłowego obecnie mie- 
sięcznie likwidowanych jest przeciętnie oko- 
ło 20 sklepów, i to przeważnie na peryfer- 
jach miasta. W! miesiącach zimowych zja- 
wisko to przybrało zastraszające roźmiary. 
Wówczas liczba likwidowanych przedsię- 
biorstw handlowych miesięcznie sięgała cy- 
fry 70 i więcej sklepów. W] związku z tem 
w handlu wileńskim daje się odczuwać pe- 
wne odprężenie, chociaż nadal sytu j 
bardzo ciężka i kupcy oskarżają się 
pieniędzy w obiegu i słabą frekwencję klien- 
teli co powoduje zastój. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Oddział wileński Polskiego Towa- 

rzystwa Tatrzańskiego. W, środę dnia 18-go 
maja r. b. o godz. 8-ej wiecz., w łokalu Se- 
minarjum filozoficznego Uniwersytetu (ul. 
Uniwersytecka 5 lub Zamkowa 11 w pod- 
wórzu, schody III, piętro II), odbędzie się 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 

   

      

Oddziału Wileńskiego PTT. Bezpośrednio po | 
Walnem Zgromadzeniu p. dr. Stanisław K. 
Zaremba wygłosi pogadankę  ilustrowaną 
przeźroczami p. t. „Niedźwiedź ło ja* (przy- 
goda pod Lodowym). 

3 

0d Redakcji. 
W związku z umieszczoną w 

„Dzienniku Wil.“ „rewelacją“ p. te 
WEKSLE WYBORCZE P. DEMBIŃ- 
SKIEGO otrzymaliśmy obszerny list 
otwarty ezłonków byłego Zarządu 
Bratniej Pomocy P. M. A. U. $. В., 
dementujący oszczerstwa endeckiego 
dziennika. Wobec braku miejsca w 
numerze dzisiejszym list ten wydru- 
kujemy w numerze jutrzejszym. 

Wktęp dla członków bezpłatny. goście 
płacą 1 zł. 

W. razie braku kompletu dla Walnego 
Zgromadzenia w wyżej podanym terminie 
odbędzie się ono, bez względu na iłość obe- 
cnych, tegoż dnia o godz. 9 m. 15 wiecz., 
w tymże lokalu, poprzedzone przez poga- 
dankę. 

— B. Ochotnicy W. P.! Prezydjum Za- 
rządu b. Związku b. Ochotników W. P. ni- 
niejszem podaje do wiadomości b Członków 
powyższego Związku, że zebranie likwida- 
cyjne tej Organizacji odbędzie się w piątek 
dnia 20-go maja o godz. 18-ej (6 wiecz.) w 
lokalu Komisji Zjazdu Uczestników walk o 
Wiilno, (ogród po-Bernardyński, pawilon gł., 
Il-gie wejście), 

Zebranie ma się rozpocząć o godz. 18-ej 
w pierwszym terminie według norm przewi- 
dzianych statutem, zaś w drugim terminie 
tegoż dnia o godz. 18.30 z ważnością uchwał 
powziętych na tem posiedzeniu — bez wzglę- 
du na ilość obecnych. 

-— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
XVI! Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
Środę dnia 18 maja 1932 r. o godz. 20-ej 
w sali własnej przy ul. Zamsowej Nr. 24 z 
nast. porządkiem dziennym. 

1) Odczytanie protokółu ostatniego pa- 
siedzenia. 

2) Prof. Dr. 
materji u roślin. 

Goście miłe widziani, 
— Z Zrzeszenia Asystentów 0. $. В. 

Walne Nadzwyczajne Zebranie członków 
Zrzeszenia odbędzie się we wtorek dnia 24 
maja r. b. w sali 2 w Gmachu Głównym 
Uniwersytetu o godz. 19-ej (w drugim ter- 
minie o godz. 19.30). 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. = 
— Komenda Podokręgu Związku Strze- 

leckiego podaje do wiadomości, że z dniem 
17-g0 maja 1932 r. przeniosła się z ulicy 
Uniwersyteckiej na ul. Żeligowskiego 4; do 
dawnego lokalu, gdzie urzędować będzie od 

godz. 9-ej do 3 p. p. Telefon będzie czynny 
od dnia 19 maja b. r. Nr. 18-23. 

RÓŻNE. 
— Kemitet Lokalny „Dni Przeciwgruźli- 

czych* powiatu wiłeńsko-trockiego podaje do 
wiadomości, iż w wyniku akcji prowadzonej 
na terenie powiatu od dnia 10. XII. 1931 r. 
do dn. 10. I. 1932 r, osiągnął dochód brutto 
zł. 386.88. 

Po potrąceniu wydatków organizacyjnych 
w kwocie zł. 11 przekazał Wojewódzkiemu 
Komitetowi „Dni Przeciwgruźliczych* 25 pro- 
cent dochodu brutto, pozostałość zaś w kwo- 
cie zł. 279.16 (dwieście siedemdziesiąt dzie- 
więć zł. 16 gr.) złożył na konto czekowe w 
PKO. na rzecz budowy sanatorjum gruźlików 
w Ponarach k. Widna. 

Jednocześnie Komitet Lokalny wyraża o- 
fiarodawcom i wszystkim osobom, które 
przyjęły czynny udział w przeprowadzeniu 
akcji, podziękowanie. 

— Podziękowanie. W; imieniu Centralne- 

go Zarządu P. M. Szk. składam serdeczne 
podziękowanie J. W. Pani Janinie Burhard- 
towej za Jej wybitną pomoc przy organizacji 
zbiórki na „Dar Narodowy 3-go Maja". 

Józet Korolec, prezes 
— Podziękowanie. Dnia 8 maja r. b. od- 

był się w Teatrze na Pohulance popis chó- 
rów i orkiestr szkolnych zorganizow. przez 
Kuratorjam Szkolne O. W. Dochód ofiaro- 
wano na kolonje letnie dla dzieci zagrożo- 
nych gruźlicą. 

Komitet kolonij letnich dla dzieci gruźli- 
czych przy W. T. P. składa niniejszem go- 
rące podziękowanie organizatorom oraz 
wszystkim, którzy przyszli z pomocą, przy- 
czyniając się do powodzenia imprezy, a mia- 
nowicie: Kuratorjum Szkolnemu O. W, in- 
struktorce śpiewu p. Gawrońskiej, instruk- 
torowi wychowania fizycznego p. Łuczniko- 
wi; pp. dyrektorkom i dyrektorom szkół śre- 
dnich; pp. kierowniczkom i kierownikom 
chórów i orkiestr szkolnych, ofiarnej mło- 
dzieży szkolnej; p. dyr. Szpakiewiczowi i 
Borskiemu, p. dyr. Hulewiczowi oraz redak- 
cjom „Kurjera Wileńskiego* i „Słowa”. 

— Więęzór śpiewu. W środę dnia 18-go 
maja r. b. w sali gimnazjum im. J. Lelewela 

odbędzie się „Wieczór Śpiewu* w wykona- 

niu uczenie i uczniów prof. śpiewu p. Anny 

Giżyckiej. a ? fr 
Przy fortepianie p. Władysław Szczepań- 

ski 1 

  

J. Trzebiūski: Przemiana 

Początek o godz. 7 m. 30 wiecz. На 
Wejście 2 zł, akademicki 1 zł. 

TEATR | MUZYKA 
dynce. Dziś, w środę dnia 18-g0 maja 0 g. 
8 m. 15 wiecz. w Teatrze Letnim w Bernar- 
dynce — arcywesoła krotochwila „Pan na- 
czelnik io ja“. która dzięki swej wesołości 
cieszy się wielkiem powodzeniem. Komedja 
ta z niezwykłym humorem pokazuje przeza- 
bawne przygody pana Mumuche. który prze- 
obrażając się w coraz inną postać, jako za- 
wiadowca stacji budzi na widowni huragany 
śmiechu. 

Jutro, w czwartek dnia 19-go b. m. o g. 
8 m. 15 wiecz. „Pan naczelnik to ja“. 

„Bank Nemoó* w Latni. Dziś, w środę 
dnia 18-go maja o godz. 8 m. 15 wiecz. po 
raz drugi świetna sztuka Vęrneuilą „Bank 

Nemo*, ilustrująca środowisko współcześneż 
finansjery oraz kulisy szwindli i krachów 
bankowych, tak wielkie sprowadzające dziś 
ruiny na największych kapitalistów. Jest to 
niejako przegłąd podobny do karjery i u- 
padku Kreugera, które tak świeżo mamy je- 
szcze w pamięci. 

Jutro, w czwartek dnia 19-go b. m. o g. 
8 m. 15 wiecz. „Bank Nemo*. 

UWAGA: Dyrekcja Teatrów Miejskich 
podaje do wiadomości, iż broszurki wydane 
na 25-letni jubileusz Teatru, można naby- 
wać w kasie Teatrów: Lutnia i Bernardyn- 
ka oraz w księgarni Św. Wojciecha. 

— Koncert prof. Cetnera. W dniu 21 ma- 
ja r. b. (sobota) o godz. 8-ej wiecz. w sali 
Konserwałorjum Muzycznego (Końska 1) od- 
będzie się koncert chóru i orkiestry Semi- 
narjum Nauczycielskiego Męskiego im. T. 
Zana pod dyr. Mieczysława Dziwiłła przy 
współudziale znakomitego wirtuoza-skrzypka, 
Józefa Cetnera, profesora Państwowego Kon- 

  

  

  

'serwałorjum w Katowicach. Nazwisko tego 
artysty powinno ściągnąć do sali konserwa- 
torjum wszystkich miłośników muzyki 

Koncert urządza Seminarjum Nauczyciel- 
skie w celu zapoznania publiczności wileń- 
skiej z dorobkiem muzycznym chóru i or- 
kiestry tej szkoły. 

W. programie m. in. koncerty Vivaldi'e- 
go i Tartini'ego oraz słynna „Chaconne* Ba- 

cha. : 
— Drugi koncert L. Sawinej - Dolskiej. 

Z powodu wielkiego powodzenia, koncert 

artystki baletu L. Sawinej-Dolskiej będzie 
powtórzony w sobotę dnia 21 maja o' godz. 
4-ej po poł. w Teatrze „Lutnia*, 

Ceny miejsc propagandowe od 30 gr. do 
2 złotych. 

  

  



SPORT 
3 WYŚCIGI KOLARSKIE. 

Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Cykli- 
stów i Motocyklistów powiadamia kolarzy i 
sympatyków, że w niedzielę dnia 22-g0 maja 
1932 r. o godz. 12-ej na szosie Grodzieńskiej, 
za kaplicą Ponarską urządza 3 wyścigi ko- 
larskie na dystansach: 10. 12 i 50 klm: 

1 P. P. LEG, — ŻAKS. 4:0 (1:0). 

Debiut 1 p. p. Leg. w mistrzostwach 
przyniósł mu z miejsca dwa pewne i zde- 
cydowanie zdobyte punkty. 

ŻAKS. zaprezentował się naogół b. blado. 
Ponad poziom wybijał się jedynie bramkarz 
Muszkin, który uratował swoją drużynę od 
większej porażki. 

Od początkowego gwizdka sędziego do 
końca meczu wojskowi nie wypuszczają ze 
swych rąk inicjatywy, znajdując się przez 
cały czas w ofenzywie. Do przerwy ustała 
wynik Pawłowski, który po indywidualnej 
akcji strzela nie do obrony. W' drugiej po- 
łowie łupem bramkowym podzielili się Pa- 
włowski, Naczulski i Lachowicz. 

Do meczu tego wojskowi wystąpili w 
zmienionym. składzie z Naczulskim na cen- 
trze ataku, Lachowiczem I na skrzydle i 
Bielewiczem na pomocy. W tem ustawieniu 
drużyna grała z werwą i skutecznie. 

Rozegrane jako przedmecz spotkanie re- 
zerw dwu tych drużyn przyniosło katastro- 
falną porażkę ŻAKSowi. Wynik 11:1. 

MISTRZOSTWA LEKKOATLETYCZNE 
WILNA. 

'W ubiegłym tygodnia rozpoczęły się mi- 
strzostwa lekkoatletyczne Wilna. Pierwszy 
dzień przyniósł szereg dobrych wyników, 
świądczących że poziom lekkoatletów wileń- 
skich stałe i szybkie czyni postępy. Do suk- 
cesów dnia pierwszego należy pobicie re- 
kórdu okręgowego w skoku wdal. Autorem 
nowego rekordu był niezmordowany i wszech 
stronny Wieczorek. 

Wyniki techniczne pierwszego dnia mi- 
strzostw przedstawiają się następująco: | 

100 metrów: 1) Wieczorek (3 p. sap.) 
11,4x2, 2) Sadowski (3 p.). 

Kula: 1) Wieczorek 12.53, 2) Nawojczyk 
(8 p, sap.) 12.47. 

Skok wdal: 1) Wieczorek 6.638 (nowy re- 
kord okręgu), 2) Szczerbicki (Sokół) 603. 

500 metrów: 1) Żyłewicz (3 p. Sap.) 15.40. 
Jak na stosunki wileńskie czas b. dobry. Za- 
chodzi jednak obawa, że sędziowie niezbyt 
„dokładnie odmierzyli trasę. 

800 metrów: 1) Sidorowicz 2.0.8, 2) Ży- 
lewicz (Sokół). 

206 metrów: 1) Sadowski (3 p. sap.) 24.4. 
Dysk: 1) Wieczorek 39,39, 2) Nawojczyk 

35,19. 
Sztafeta 4x100: 1) 3 p. sap. 47,8, 2) So- 

kół 51. 
Z pań startowała jedynie p. Cielińska 

(soka uzyskując następujące wyniki: 60 
mtr. — 9,8, skok wdał — 382. kula — 660. 

DRUGI DZIEŃ MISTRZOSTW. 

Drugi dzień mistrzostw lekkoatletycznych 
zainugurowano biegiem na 1500, metrów. 
Zwyciężył bez trudu Sidorowicz, ustanawia- 
jąc nowy rekord okręgu w czasie 4.4,4 przed 

Zajewskim (Sokół). 
10000 metrów: 1) Żylewicz (š p. sap.) 

36.34. p 
Skok wzwyż: 1) Wieczorek 160, 2) Szczer- 

bicki. 
Tyczka: Wieczorek z powodu naderwania 

ścięgna w kolanie nie startuje. Zwycięża wo- 
bec tego Sadowski słabym wynikiem — 276. 

W. ostatniej konkurencji dnia biegu na 
110 metrów przez płotki jeszcze jedno zwy- 
cięstwo odnosi Wieczorek w czasie 16.8. 

Mistrzostwa tegoroczne zgromadziły sto- 

DIENA IST ELT BIRD SDRAM 

Menita, kwiat Hawanny 
Orkiestra kubańska. Najpiękn. rumby. Melodyjne 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

lodyjny przebój 
Dziś! Najwspanialszy me- 

miłosny 
Lupe Velez i fenomenelny śpiewak Lawrence Tibbett. 

Nad program: Piknik z Filipem I Flapem. 
CENY MIEJSC: na |-szy seans: Balkon 50 gr. Parter 80 gr, na pozost, seanse: Balkon 70 gr., Parter od 1 zł. « 

pieśni kubańskie. 

sunkowo nikłą ilość zawodników i wykazały 
naogół brak w klubach narybku, któryby 
w przyszłości godnie zastąpił naszych asów. 

Publiczności w obu dniach znikoma ilość. 

OGNISKO — MAKABI 2:1 (1:1). 
Spotkaniu obu tych drużyn towarzyszy 

stale duże zainteresowanie ze strony pub- 
liczności. Oba zespoły pretenduja rok-rocznie 
do zdobycia tytułu. mistrzowskiego. Dotych- 
czas szczęśliwszem pod tym względem było 
Ognisko, które już kilkakrotnie reprezento- 
wało Wilno w walkach o wejście do ligi. 
Makabi pozostawała zawsze o krok od zdo- 
bycia mistrzostwa i zadawalniać się musiała 
najczęściej tytułem wice-mistrzowskim. 

W roku bieżącym Ognisko wzmocnione 
kilku graczami Laudy oraz Godlewskim w 
ataku zapowiada się specjalnie groźnie. 

„Do meczu niedzielnego oba zespoły wy- 
stąpiły w swych silniejszych składach. Gra 
zmienna, prowadzona w szybkiem tempie 
przenosi się błyskawicznie z jednej bramki 
pod drugą. Groźniejsze są jednak ataki Ogni- 
ska. W! 16 minucie szybką i zdecydowaną 
akcję finalizuje Stanisław Kozłowski, strze- 
lając nieuchronnie w lewy róg. Oślepiony 
słońcem Rutsztejn nie próbował nawet bro- 
nić. Wynik ten utrzymuje się do przerwy. 

W drugiej połowie Makabi stara się odro- 
bić utracony teren i prze całą parą do wy- 
równania. Szczęśliwy strzał Antokolca i wy- 
nik 1:1. 

W tym okresie Makabi ma więcej z gry 
i wytwarza szereg niebezpiecznych sytuacyj, 
niewyzyskanych przez słabo  dysponowany 
strzałowo atak. 

Ostatnie minuty należą znów do Ogniska, 
które gwałtownie naciera. Nieporozumienie 
między Birnbachem i bramkarzem wykorzy- 
stuje Godlewski, zdobywając decydującą o 
zwycięstwie Ogniska bramkę i dwa cenne 
punkty. 

U zwycięzców dobrze funkcjonował cały a- 
tak, zwłaszcza zaś lewa strona, gdzie para 
Kozłowski—Godlewski wyróżniła się szyb- 
kością i udanemi pociągnięciami. Niezawod- 
nym jak zwykle okazał się w obronie Le- 
piarski. 

W: Makabi dobrze zaprtzentowali się Rut- 
sztejn, Polaczek i Birnbach. 

1 P. P. LEG. — 6 P. P. LEG. 5:1 (3:0). 

Mecz ten przyniósł 1 p. p. Leg dwa łatwo 
zdobyte punkty. Przez cały czas druzgocąca 
przewaga mistrza okręgu, który formalnie 
zablokował bramkę przeciwnika. 

Punkt honorowy uzyskuje 6 p. p. Leg. 
przez Stachowicza, który wykorzystał nonsza- 
lancką grę obrońców wysuniętych zbytnio 
do przodu. 5 

Dla zwycięzców łupem- bramkowym po- 
dzielili się: Pawłowski, Naczulski i Wisek 
oraz dwie bramki samobójcze. 

Sędziował dobrze p. Malanowski. 

400 KLM. NA MOTOCYKLU. 
Pierwszy w tym sezonie raid motocyklo- 

wy na trasie 400 klm. zgromadził na star- 
cie tylko 7 maszyn, gdyż Wil. Tow. Cykl. i 
Motocyklistów zastrzegło sobie, że raid ten 
jest Ściśle wewnętrzną imprezą. 

Ze startu urządzonego na placu Katedral- 
nym ruszają: Rudak, Hermanowicz, Balul, 
Moroz, Kliber, Sadowski i Urniaż. 

Do Grodna pierwszy przyjeżdża Sadow- 
ski, a tuż zanim Urniaż. Po chwilowej przer 
wie wpadły na półmetek „F. N.*, a więc 
Hermanowicz, Balul, Moroz i Kleber, a Ru- 

dak nieco się spóźnił z powodu defektu 
motoru. 

Po odpoczynku w Grodnie wyruszono w 
powrotną drogę. 

Na plac Katedralny w bardzo dobrym 
czasie przyjechał Urniaż, który zwyciężył 
bezapelacyjnie w swojej kategorji. 

KOUCROJCE R w 

Inne maszyny prócz Sadowskiego przy- 
były mniej więcej punktualnie, 

Raid udał się całkowicie i był próbą 
przed zbliżającym się raidem do Ejszyszek, 
29 maja. 

Komandorem raidu był p. Stelmasiewicz, 
a wicekomandorem p. H. Kurec. 

JĘDRZEJOWSKA POKONANA. 

BERLIN, (Pat), W) poniedziałek, w tur- 
nieju tenisowym berlińskiego klubu Rot- 
Wtiss rozegrano finał gry pojedyńczej pań 
o mistrzostwo Berlina pomiędzy Krahwin- 
kel i Jędrzejowską. 

Wj walce Jędrzejowska, zmęczona roze- 
granemi uprzednio bardzo ciężkiemi spotka 
niami, uległa po walce zaciętej w dwóch se- 
tach: 4:6, 1:6. Jak wskazuje wynik — w 
drugim secłe Jędrzejowska znacznie osła- 
bła. 

Tym sposobem Polska zdobyła wicemi- 
strzostwo Berlina. Jest to wielkim sukcesem 
zważywszy, że w zawodach brały udział czo- 
łowe tenisistki Europy. 

W, niedzielę w półfinale gry podwójnej 
pań zespół Jędrzejowska—Corbiere przegrał 
do świetnego doubla niemieckiego: Krahwin- 

kel — Peitz w dwóch setach 5:7 i 6:8. Walka 
była zacięta i wyrównana. 

RADJO 
ŚRODA, dnia 18 maja 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 
poborowych (pogadanka i muzyka). 13.20: 
Komunikat meteorologiczny. 14.20: Muzyka 
skandynawska. 15.05: Komunikaty. 15.25: 
„Mała skrzyneczka”. 15.50: Audycja dla dzie- 
ci. 16.15: Komunikat sportowy.16.20: „Szla- 
kiem rozwoju radjotechniki“ odczyt. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 16.55: 
Lekcja angielskiego. 17.10: „Zdobycie Afry- 
ki* — odczyt. 17.35: Transmisja zawodów 
konnych ze stadjonu Łazienkowskiego. w 
Warszawie. 18.10: Muzyka lekka. 18.50: 
Chwilka strzelecka. 19.00: Opowiadanie o Li- 
twie z przed stu lat. 19.15: Muzyka z płyt. 
19.20: Przechadzki po mieście, 19.30: Wia- 
domości sportowe. 19.35: Program na czwar- 
tek i rozmaitości. 19.45: Prasowy dziennik 
radjowy. 20.00: „Idea przwodnia w Tannha- 
userze* — N. Wagnera — feljeton. 20.15: 
Muzyka taneczna. 20.55: Kwadrans literac- 
ki. 21.10: Koncert poświęcony utw. Z. Nos- 
kowskiego. 22.30: Komunikaty. 22.45: „Rio 
Grande* — Lamberta. 23.00: Muzyka tane- 
czna. 

CZWARTEK. dnia 19 maja 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Komunikat 
meteorologiczny. 12.15: Odczyt rolniczy, 
12.35: Poranek szkolny. 15.00: Progr. dzien- 
ny. 15.05: Komunikaty. 15:25. „Rola odznaki 
sportowej w sporcie szerokich mas* — od- 
czyt. 15.50: Audycja dla dzieci. 16.20: Lekcja 
francuskiego. 16.40: Codzienny odcinek po- 
wiściowy. 16.50: Utwory Beethovena. 17.10: 
„Sandomierskie* — odczyt. 17.35: Koncert 
symfoniczny (płyty). 18.50: Kom. Tow. Gimn. 
„Sokół*. 19.00: „Silva rerum* ks. Kryszkow- 
skiego — pogadanka. 19.20: „Monodja* — 
pogadanka. 19.40: Program na piątek i roz- 
maitości. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: „Dusza okrętu* — feljeton. 20.15: Mu- 
zyka lekka. 21.15: Słuchowisko: „Barbara 
jeszcze Gasztołdowa żona”. 22.00: Komuni- 

katy. 22.10: Transmisja I-ej części rewji z 
„Morskiego Oka* p. t. „Listek figowy*. 
23415: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
WALKA Z NIENAWIŚCIĄ. 

18-go maja od szeregu lat nosi miano 
„Dnia dobrej woli". Nazwały go tak dzieci 

  

Reżys. twórcy f. „Trader Horn* Van 

Dyke' W rol. gł. egzot. kochanka 

  

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel.'15-28 

Dziś! Wielki film 
produkcji polskiej GWIAZDISTA ESKADRA 

W rol. gł.: Baśka Orwid, Jeż Kobusz, Jana Krysta i in 
Początek o godz. 4, 6, B i 1015. w dnie świąteczne o godz. 2-ej, 

Dramat miłościi poświęc. reż. 
Leonarda Buczkowskiego. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 
Na |l-szy seans ceny znizone. 

  

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 

dzieło 

Dziś! Gigantyczne arcy- 

G. W. Pabsta NAJEŹDŹCY 
Nad program: Najnowsze aktualja dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-ej 

Front zachodni 1918 r. Film ten osnuty 
na tle powieści wojen. Ernesta Johann- 
sena — „CZWÓRKA PIECHURÓW". 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
Dziś i dni następnych! Wzruszający do głębi 
film o miłości pierwszej i... ostatniej p. t. > 
miłość, lecz rozłączyła twarda konieczność życiowa, Aktów 9 W roli dziewczęcia, 

Ucieczka od miłośc 
Tragedja miłości dwojga 
młodych, których złączyła 
które złożyło na ołtarzu 

TUL E -N-8- K 1 

Walji, które postanowiły nawiązać przyjaz- 
ne stosunki z dziećmi innych narodów i 
zwalczać nienawiści plemienne. Polska po- 
parła szlachetna inicjatywę małych Walij- 
czyków. Radjo popiera ją również, organi- 
zując specjalną audycję na godz. 15.50. Jej 
momentem wyjątkowo interesującym: będzie 
odczytanie odezwy dzieci walijskich oraz 
odpowiedzi dzieci polskich. 

O CZARNYM LĄDZIE. 

O godz. 17.10 transmitowany będzie z 
Wiilna odczyt prof. Bronisława Rydzewskie- 
go p. t. „Zdobycie Afryki*. Prelegent przy- 
pomni pokrótce dzieje penetracji Europej- 
czyków w głąb Czarnego Lądu, rozpoczętej 
już w w. XV, lecz dopiero w w. XIX uwień- 
czonej powodzeniem dzięki wyprawom Stan- 
leya i Livingstona. 

List do Redakcli. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o umieszczenie w Kur- 
jerze Wiileńskim następującego wyjaśnienia 
obrazu „Na bezdrożu*. umieszczonego na 
wiosennej wystawie towarzystwa „Niezależ- 
nych* plastyków : wileńskich, który-' jest 
mylnie rozumiany. Otóż obraz przedstawia 
obecny stan Polski ale Polski kulturalnej. 
Skończył się pierwszy okres walk o niepod- 
ległość polityczną a zamyka go jako symbol 
pomnik Marszałka Piłsudskiego. Ale to do- 
piero pierwsza część drogi, dalsza będzie tru- 
dniejsza bo Naród ma do pokonania mo- 
czary przesądów, tradycyj, a jest ślepy bo 
zatracił instynkt samodzielnego istnienia. 
Zrzuca opaskę z oczu Stanisław Szukalski i 
widzi drogę prowadzącą do Nowej Polski i 
bramę w Kształcie Białego Orła za którą 
błyszczy jasny pas krainy tęsknot całego 
Narodu. Szukalski wyprowadzi błądzących 
na równy gościniec i zacznie nowy okres 
szybkiego marszu, Ku Niepodległości Du- 
chowej. Mam nadzieję że odtąd obraz nie 
będzie źle komentowany i nie będzie wpro- 
wadzał niepokoju w różnych sferach. 

Z poważaniem 
Cz. Kiełbiński. 

Wiilno, dn. 17. V. 1932 r. 

WŚRÓD PISM. 
— „Życie i technika*, miesięcznik Państ- 

wowej Szkoły Technicznej im. Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego w Wilnie. Już sama szata 
zewnętrzna tego czasopisma wygląda bar- 
dzo zachęcająco. Dotychczas wydane dwa 
numery (za marzec i kwiecień) zawierają 
starannie zredagową i przeklasyfikowaną na 
działy treść, na którą składają się artykuły 
profesorów i uczniów wspomnianej szkoły. 
Pismo ma nastawienie wybitnie społeczne 
i daleko odbiega od przeciętnego szablonu 
czasopism uczniowskich. Z przedsłowia re- 
dakcyjnego i niemalże dosłownie z wszyst- 
kich artykułów, omawiających zagadnienia 
społeczne przebija silna wola służenia społe- 
czeństwu i państwu. 

Na chybił trafił z wstępnego artykułu 
Nr. 1-g0 wyjmujemy jeden ustęp, który ok- 
reśla cele i zadania redakcji: 

„Kształtować umysł, wyrabiać zdrowe ро- 

glądy i postawę wobec życia jest naszem za- 
daniem, jest naszym celem do którego dą- 
żyć musimy. Jakże ten cel osiągniemy jeżeli 
nie wspólną pracą, jeżeli nie złączeniem się 
myślą”. 

Dałej już konkretny program pracy te- 
chnika na niwie społecznej kreśli prof. Kon 
stanty Birn w artykule „Technik wobec 
kwestji socjalnej”. W* kilku słowach prog- 
ram ten streszcia się: „Technik z tytułu 
swej pracy zawodowej najbardziej powołany 
jest do przewodzenia masom robotniczym 
w swoim ośrodku działania". 

  

Wi Nr. 2-im znajdujemy nowy dział z ży- 
cia kół uczniowskich. 

Znaczną część pisma (16-stronicowego) 
wypełniają fachowe artykuły z dziedziny te- 
chniki. Jako redaktor naczełny podpisuje je 
dotąd nieznany ze swej działalności publi- 
cznej p. Władysław Wierzbowski, zaś jako 
redaktor odpowiedzialny profesor Sz. T.i w 
jednej osobie Dyrektor Politechniki Robot- 
niczej inż. Grzegorz Merson. On to zdaje się 
jest twórcą i duszą tego pożytecznego cza- 

sopisma. (b. w. ś.) 

— „Ziemia“ i „Echa leśne*. Leżą prze- 
demną dwa ilustrowane czasopisma — jedno 
to „Ziemia* zasłużony organ krajoznawstwa 
rodzimego — mający tradycje -długoletnie 
— i nowe nieznajome dla mnie czasopismo 
„Echa leśne* poświęcone przeważnie przy- 
rodzie florze i faunie naszych puszcz i ga- 
jów. 

Należy ze specjalnym naciskiem podkreś- 
lić piękną szatę „Ech leśnych* pisma, no- 
wego, a żywo i zajmująco redagowanego. 

W. jednym z ostatnich numerów „Ziemi* 
znajduje się doskonały artykuł znanego mo- 
nografisty „Powiału Brasławskiego'** i bada- 
cza archiwalnego p. Ottona Hedemanna, któ- 
ry występuje energicznie przeciw zacieraniu 
przeszłości, cytując fakty hurrapatrjotyzmu, 
które np. w takiej Dziśnie podyktowały 
miejscowych miarodajnych czynnikom takie 
curiosum, jak nadanie prawie wszystkim uli- 
com nazw rozmaitych bohaterów i działa- 
czów polskich, gdy istnieją dawne nazwy 
uświęcone tradycją. I co gorsza,.nawet wła- 
dze rosyjskie, jak wykazuje plan z 1882 ro- 
ku, utrzymały dawne nazwy — my zaś 
ehcemy zerwać tę więź, która łączy nas z da- 
wnemi laty. 

W. „Ziemi* znowu tenże p. H. opowiada 
w kilku obszernych artykułach o puszczach 
Dziśnieńskich w dawnych wiekach, — o ek- 
sploatacji drzewa, o handlu drzewem — o 
faunie i florze; wszystko oparte na doku- 
mentach z archiwów wileńskich, które p. 
Hedemann, skrzętny badacz potrafi ożywić 
stylem barwnym i żywym. — W: obu pis- 
mach ponadto sporo ciekawych artykułów 
dla miłośników przyrody i krajobrazu, pol- 
skiego, a nawet jak w „Echach leśnych* 4 
obcego; wymieniłem tu tyłko te, które po- 
winny już bezwzględnie zainteresować każ- 
dego, kto interesuje się przeszłością i przy- 
rodą naszego kraju. E.Ł 

  

— Ładnie ilustrowany numer 20-ty tygo- 
dnika „Kobieta Współezesna* przynosi nam 
wiele interesujących artykułów — treść nu- 
meru podajemy niżej: 

Artykuł wstępny p. t. „Rozmawiamy* — 
N. Samotyhowej, następnie „Milcząca zmo- 
wa cudzysłowów* — Heleny Boguszewskiej, 
„Odrzucona Konwencja" — Haliny Siemień- 
skiej, „We własnym domu z kolorową służ- 
bą*, „Z teatrów" — Cz. Wojeńskiej, „Wśród 
książek* — Zofja Wańkowiczowa; dalej ma- 
my kącik filmowy p. t. „Typy i typki ekra- 
nu“ — Piotugoer, „Praca kobiet w Indjach* 
— Aliny Trusiewiczowej. 

Dodatek „Mój Dom* — poświęcony pra- 
wie całkowicie przyjęciom imieninowym i 
różnym przepisom kuchennym. 

Na tablicy robót — projekt nakrycia do 
herbaty — wzór Atelier Tekstylnego. 

— Statystyka Pracy. Dnia 7 maja ukazał 
się w druku Kwartalnik Statystyki Pracy, 
1932 rocznik XI, zeszyt 1, stron 156 zawie- 
rający studja: Janiny Ettinger — wskaźniki 
stawek płac w Polsce w latach 1914—1921 
oraz 1921—1923, Ludwika Landau'a — obli- 
czanie odrębnych wskaźników utrzymania 
dla różnych grup ludności; T. Czajkowski — 
i E. Otrębski — zarobki pracowników ban- 
kowych i ubezpieczeniowych; Ludwika Lan- 

  

LOS 1-ej KLASY 

Fortunę, Szczęście, Dobrobyt 

"e 111 (2353 

dau'a — uposażenie urzędników  państwo- 
wych we Francji i porównanie ich z uposa- 
żeniami polskiemi; Ludwika Landau'a 
przyczynki do badania zmian zarobków ro- 
botniczych w Połsce; S. Fogelson — emig- 
racja połska we Francji. Pozatem na 49 ta- 
blicach przedstawione są działy następujące: 
Stan zatrudnienia, Bezrobocie i państwowe 
pośrednictwo pracy, Wędrówki, Warunkż 
pracy i płace według umów zbiorowych pra- 
cowników umysłowych i robotników, Zarob- 
ki, Strajki w II i III kwartale 1931 r., Strajki 
i lokauty w r. 1930 i Ubezpieczenia społecz- 
ne. 

Prenumerata roczna w kraju — zł. 14,00, 
zeszyt pojedyńczy zł. 4.00. 

— Dnia 7 maja 1932 roku wyszedł z 
druku zeszyt 13 Wiadomości Statystycznych 
wydawnictwa Głównego Urzędu Statystycz- 
nego, ukazującego się w językach polskim 
i francuskim 3 razy na miesiąc. Zeszyt 13 
Wiadomości Statystycznych z dnia 7 maja 
zawiera w tablicach i wykresach ostatnie da 
ne, dotyczące: Stanu Gospodarczego Polski 
oraz państw zagranicznych w zakresie pro- 
dukcji, handlu, komunikacji, cen, pracy, zrze 
szeń gospodarczych, kredytu, demografji i 
zdrowotności oraz dział: różne. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
POŻAR PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO. 

Wezoraj w godzinach wieczornych wy- 
buchł przy ulicy Piłsudskiego nr. 42 zna- 
czny pożar. Ogień zniszczył faejatkę domu 
craz kilka przybudówek. Pożar złoaklizowa- 
ła po znacznych wysiłkach straż ogniowa. 

Przyczyny pożaru narazie nie ustałono. 
Policja prowadzi dochodzenie. (e). 

AWANTURA PRZY ULICY ANTOKOLSKIEJ. 

W niedzielę wieczorem przy uliey Am 
tokGlskiej przodownik Waliszewski i poste- 
runkowy Narkiewiez zatrzymali dwóch awam 
turujących się żołnierzy szeregowca Pawła 
Kcezanowskiego i kaprala Aleksandra Bu- 
czkowskiege z 6 p. p. Leg., któzry napasto- 
wali przechodniów i wywoływali bójki & 
awantury. Wi czasie eskcrtowania do komi- 
sarjatu pijani żołnierze stawili policjantom 
czynny opór, uderzając pięścią w twarz po- 
sterunkowego Narkiewieza. W  międzyeza- 
sie zebrał się wielki tłum, który kroczył w 
Ślad za poliejantami przyjmujące wobee niel 
groźną postawę, Poliejanei z trudem dostar-- 
czyli żołnierzy do komisarjatu, który otoczo 
ny został przez znaczny tłum tak że przed 
wejściem do komisarjatu postawiono poste-. 
runkowego. Kiłku osobników, którzy wyraź- 
nie przeciwstawili się połieji zatrzymano & 
spisano protokóły. 

NETTO TEST KTS _ 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 

z dnia 17 V. b. r. 
WALUTY i DEWIZY: Gdańsk 174,80— 

175,23—174,37. Nowy York 8,90—8,92—8,88. 

Paryż 35,14—35,23—35,00. Szwajcarja 174,40 
—174,83—173,97. Berlin 212,70.  Tendencja 

niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 4 proc. po« 
życzka inwestycyjna 91. 5 proc. konwersyj- 
na 38. 6 proc. dolarowa 56,50. 4 proc. dola- 
rowa 47—47,62. 7 proc. stabilizacyjna 48,25— 
51—48,50. 10 proc. kolejowa 102,50. 7 proc. 
L. Z. ziemskie dolarowe 55—54—52,50. 4'/e 
proc. ziemskie 36,50—36 (drobne). Tendencja 
na pożyczki przeważnie mocniejsza. 

AKCJE: Bank Polski 70—71. Tendencje: 
mocniejsza. 

WS I I TTT ETPA VESTA TATTO 

"DZIS WSZYSCY ZWARTĄ ŁAWĄ 
DR. MED. 

Nadzieja Lichtmacher 
Choroby kobiece. 

Przyjmuje od 2 do 5 pp- 
Kwiatawa 4, m. 8. 

M Kenigsherg 
Chóroby skórne, 

weneryczne | 
1 moczopieiowe, 

uilca Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Ir. Blumowicz 

     

  

      

  įsbek dworca kolejow.) miłości uczucia dla szczęścia ukochanego, prześliczna Jenny Jugo, której partnerami są: 

terlow i najpiękniejszy Włoch: Enrico Benfer. 
urocza Vęra Schmit- 

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

Kejosir Kandlov 
Do Rejestru Handlowego, Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

w dniu 22. П. 1932 r. 

Firma: „Buffało — spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością*. Detaliczna sprzedaż obuwia na 

rachunek własny i komisowy. Siedziba w Wilnie, ul. 
Niemiecka 10. Kapitał zakładowy 6.000 złotych podzie- 
lony na 100 udziałów po 60 złotych każdy przyczem 
2100 złotych wpłacono w gotowiźnie, resztę zaś kapi- 
tału wpłacono w postaci inwentarza sklepowego, zapa- 
su towarów i urządzenia sklepowego. Zarząd spółki 
stanowią zam. w Wilnie: Boruch Brudner, — przy ul. 
W. Pohulanka 6 i Chaja Chajet przy uł. Sawicz 1. 
Wszełkiego rodzaju zobowiązania: umowy, weksle, 
czeki żyra, akty notarjalne i hipoteczne i wogółe wszel 
kie inne dokumenty zawierające lub mogące spowodo- 
wać dla spółki jakiekolwiekbądź zobowiązania podpisu- 
ją w imieniu spółki obaj zarządey łącznie, korespon- 
dencję zaś zwykłą, poleconą i wartościową, a takoż po- 
kwitowania z odbioru z poczty kolei, instytucyj prze- 
wozowych i kredytowych listów, przekazów i przesy- 
łek podpisuje w imieniu spółki każdy z zarządców sa- 
modzielnie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
zawarta na mocy aktu zezenanego przed Notarjuszem 
Aleksandrem Różnowskim w Wilnie dnia 9 grudnia 
1931 r. za Nr. 5290 uzupełnionego aktem zeznanym 
przed tymże Notarjuszem dn. 21 stycznia 1932 r. za 
Nr. 309 na czas nieokreślony. 252/V1 

      

w dniu 29. II. 1932 r. 

540. I. Firma: „Piekarnia obwarzanków A. Gu- 
danis i S-ka*. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś- 
cią. Prowadzenie piekarni obwarzanków. Siedziba w 
Wilnie ul. Ostrobramska 18. Przedsiębiorstwo istnieje 
od 15 stycznia 1932 r. Kapitał zakładowy 2000 złotych 
podzielony ma 40 udziałów po 50 złotych 
każdy, przyczem gotowizną wpłaconono 150 zł. resztę 
zaś wpłacono w postaci inwentarza piekarni a w tej 
liczbie trzech koni z uprzężą i trzema wozami, maszyny 
do wałkowania ciasta i umowy dzierżawnej na łokal 
oraz w postaci towaru piekarnianego. Zarząd spółki 
należy do Stefana Akuto, zam. w Wilnie, zauł. Warszaw- 
ski 18, który samodzielnie reprezentuje spółkę nazew- 
nątrz, prowadzi w imieniu tejże wszełkie sprawy sądo- 
we i administracyjne i wogóle załatwia wszelkie czyn- 
ności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, oraz 
podpisuje w imieniu spółki pod stemplem firmowym 
wszelkie zobowiązania jak to: weksłe, czeki, żyra na 
wekslach, pełnomocnictwa, akty i umowy, pokwitowa- 
nia z odbioru pieniędzy i towarów i t. p. Spółka z og- 

  

  
Wydawnictwo „Kurjez Wileński* S-ka z ogr. odp. 

raniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu 
zeznanego przed Antonim Makarowskim pełniącym obo- 
wiązki Jana Kłota Notarjusza w Wilnie, w dn. 15 stycz- 
nia 1932 r. za Nr. 220 na czas nieograniczony.  253/VI 

w dniu 15, III. 1932 r. 

542. I. Firma: „Las Kozłowski. Spółka z ogra- 

niczoną odpowiedzialnošeią“, Nabywanie i eksploatowa- 
inie terenów leśnych i lasu na wyrąb, dalszej ich od- 
sprzedaży, dokonywanie przeróbki materjałów drzew- 
nych oraz prowadzenie handłu drzewem jak w stanie 
surowym: tak i przerobionym. Siedziba w maj. Koz- 
łowsk, pow. Postawskiego. Kapitał zakładowy 9000 zł. 
podzielony na 90 udziałów po 100 zł. każdy, całk 
wicie w gołowiznie wpłacony. Zarząd spółki stanowią 
zam. w Kobryniu: Mojżesz Gurwicz — przy ul. Gon- 
czarskiej 77, Aron Szmul Antopolski — przy ul. Rynek 
27 i Pinchus Felzensztejn przy ul. Piłsudskiego 44. 
Wysławiane lub żyrowane w imieniu spółki weksle 
winny być podpisywane pod stemplem firmowym przez 
wszystkich trzech członków zarządu łącznie. Wszelkie 
zobowiązania innego rodzaju a takoż umowy, pełno- 
mocnictwa, akty hipoteczne, czeki i wogóle wszelkie 
inne dokumenty zawierające dla spółki jakiekolwiek 
bądź zobowiązania mogą być podpisywanet w imieniu 
spółki przez dwóch członków zarządu. Korespondencję 
zwykłą, poleconą i wartościową a takoż pokwitowania 
z odbioru z poczty, z kolei, instytucyj przewozowych 
i kredytowych listów, przekazów i przesyłek podpisuje 
w imieniu spółki jeden członek zarządu. Spółka z ogra- 
niezoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu ze- 
znanego przed Aleksandrem Różnowskim Notarjuszem 
w Wilnie dnia © marca 1932 r. za Nr. 976 ną czas nie- 
określony. 354/V1 

Do Rejestru Handlowego, Dział Spół- 
dzielni, Sądu Okręgowego w Wilnie 
wciągnięto następ. wpisy dodatkowe: 

W dniu 29.11. 1932 r. 

R. H. Sp. 529. V. Firma: „Spółdzielnia Sprze- 
dawców Gazet w Wilnie z odp. udziałami*. Zarząd 
obecnie stanowią: Wincenty Poręba, Stefan Łuczak 

i Władysław Szwelnik. 329/VI 

DUŻY PLAC 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 
O warunkach dowiedzieć się: 

ul, WITOLDOWA 55-b, m. 5 

    

  

      

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

jadalze,ay pialne i ga- 
bineiowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 
Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ga dogodnych warudkach 
I NA RATY. 

RADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

Egzamin dojrzałości. 
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 

TRIO 
salonowe 

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

dukcyj 
DO WYNAJĘCIA 

Św. Jakóbska 14—2. 

  

  

į 211 premiį. 

Nasze adresy: 

Nie zwiekajcie! 

  

Wytwórnia Sztucznych Wód 
Mineranl.i Napojów Chłodząc, 

pod firmą 

„Е. TROMSZCZYŃSKI* 
w WILNIE 

pod kierownictwem współwłaścic. 
prowizora W. Wrześniowskiego 

poleca: sztuczne wody mineralne 
(Vichy, Ems, Karlsbad i inne) 
i napoje chłodzące, przyrzą- 
dzane wyłącznie na cukrze. 

Zakład: Piwna 7 
Magazyn: Wielka 50 

  

  
Drūkarnia „Znicz“; Wilno, uł. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

4 sę 

    

  

    

WIELKA 44 

'|, losu 10 złotych 

JUŻ JUTRO! 
rozpoczyna się ciągnienie | klasy wielkiej 25 Loterji Państwowej. 

Według wniesionej inowacji w planie gry obecnej loterji znacznie się 

powiększyła ilość średnich wygranych. Dla grających są to 
niebywałe dotychczas korzyści. 

Główna wygrana zł. 1.000.000 

CO DRUGI LOS MUSI WYGRAĆ! 

Cena: '/ losu 10 zł., '/ą losu 20 zł., '/, los 40 zł. 

OBYWATELE! Jedyna najszczęśliwsza kolektura w Polsce 

H. MINKOWSKI 
wzywa Was do kupna losów szczęścia. 

Wilno, Niemiecka 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 załatwiamy odwr. pocztą 

do najszczęśliwszej kolektury 

„LICHTLOS“ 
MICKIEWICZA 10 

Ciągnienie jutro! 
PS ARA ISA 

     
        

        

      

      
      
    
          
  

   
   

      

    

    

Czas krótki! 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 

jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 

bez 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 

OKAZYJNIE 
do sprzedania 

taksówka om hevrolet 
ul. Subocz 6—25 

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

Krupniczy 5—34. 

      

Mieszkanie 
7.pokojowe ze wszystkie- 

ini wygodami na I piętrze 
DO WYNAJĘCIA 
w centrum miasta. 
Dowiedzieć się: 

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

Nowoodremontowane 
mieszkanie 5 pokojowe 
do wynajęcia. Kalwaryj- 
ska 20 obok przystanku 
autobusowego. 

Letnisko 
zdrowe, ładna miejsco- 

wość, las, rzeka, blisko 

Wilna. Wiadomość w re- 
dakcji „Kurjera Wileńsk.* 

Letnisko - pensjonat 
rzeka, las sosnowy, 

poczta i maj. Daniuszew, 
stacja Smorgonie, 

Kiersnowska 

      

Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 93—1 i 3—8 

W, Z.P. 29. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—8. 

tel. 567. 6677 

Akuszerka 

Mara LAkTef0WA 
ptzyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

Marja brzedina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

  

  

  

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
róg Mickiewicza 

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

Zakład Krawiecki 
A. Kaleczyc 

Tatarska 3, m. 28. 
Wykonanie solidne. 

Ceny dostępne. 8448 

Mioda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsył: © 

do Adm. „Kurjera Wil.* 

pod „Mioda panna“ 

    

  

  

1 Redaktor odpowiedzialny Witeld Kisakds.


