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Jeśli się tak zdarza, że burzliwe 

fale Oczanu, zatapiają okręt, jeśli 

płonie dom, jeśli wybucha rewolta 

na większą czy mniejszą skalę, lub 

gdy w ogóle staje się coś wytrącają- 

cego z równowagi normalny bieg ży: 

cia społecznego lub indywidualnych 

jego części, jakiż jest pierwszy, i je- 

dyny na razie, ratunek? 

Co pozwala ludziom przetrwać 

ciężkie chwile, nie upaść, nie popeł- 

nić błędów pogarszających klęskę, co 

pomaga do skupienia się w zdrową 

siłę odporną, jedynie mogącą laczyć 

rany społeczne i przeciwdziałać za- 

razie, niszczącej narody i państwa? 

Jaki jest, jednym słowem, w chwi- 

ach katastrofalnych pierwszy odruch 

ratowniczy? | 
Oto słowo ludzi mających zaufa- 

nie w społeczeństwie zdanie osób 
czcigodnych, znanych, szanowanych 

lub stojących na stanowisku odpo- 

wiedzialnym. 

Wszelkie kataklizmy natury, czy 

inne przez ludzi wywołane, osłabiają 

się w skutkach, jeśli w momencie 
grozy, ukazuje się struchlałym oczom 
pokrzywdzonych ktoś, kto skupi przy 

sobie najmężniejszych, skrzyknie naj- 

silniejszych i rzuci rozkaz ratowania 

ginących, Jeśli nieszczęście już się 

stało, tak jak w Gimnazjum Lelewe- 

la, to głos taki nie mniej jast po- 

trzebny. Fizyczna klęska skończona. 

Moralne jej następstwa trwają i roz- 

szerzają się z szybkością i systemem, 

zatruwającej powietrze dżumy. 
Gdzież jest w takich chwilach 

człowiek dość odważny | miłujący 

swych bliźnich a obdarzony ich zau- 

faniem, by powiedział swe zdanie o 
faktach? 

Czy takich ludzi już wcale wśród 

nas niema? 

Czy psychoza powojenna jednym 

dała odwagę bandytów, innym ode- 

brała siły, by wypowiedzieć swój po- 

gląd na rzeczy? 

Jaktol Oto od tygodnia blizko, 

stała się rzecz nie do wiary okropna. 
Miasto jest do dna wzburzene, zmę» 
czone w swej opinji, uczuciach i po- 

glądach. Co parę dni, zmieniają się 

zapatrywania na fakty i ludzi, zbrod« 
niarzy nazywają bohaterami, sumien- 

nych profesorów sadystami, winią 

tych i owych, bez żadnego wytycz- 
nego punktu, wedle plotek, czy ga- 

zeciarskich argumentów, 

Tak, napisaliśmy dużo artykułów, 

drugie tyle spoczywa w szufladach 

Redakcji. Nie łudźmy się, nie pomo- 

gło to opinji publicznej do zorjentos 

wania się w faktach. Przeciwnie. Wy- 

tworzyło wskutek pewnej rozbieżnoś- 

- Wezwanie! 

Czynna 

reklamowe w kraju i zagr, 

stronny sąd o rzeczy i sąd ten sta- 

nowczo, bez eportunizmu wypowle- 

dzieć i zastosować? 

Zobaczymy. 
Z pośród głosów prasy i zapewne 

delegacji, które mu się przedstawią, 

niejedno padnie oskarżenie mniej 

lub więcej słuszne. Orjentować się 
będzie musiał w tem, kierując się 

chyba najlogiczniej argumentem, że 
jeśli ludzie, czy pisma rozmaitych 

poglądów i przekonań, zgadzają się 
na jedno, to takie zdanie i pogląd, 
muszą zaważyć na decyzje P, Mini- 
stra. 

Jak dotąd jest jeden pogląd о- 
gólnie zgodny: co do pp. Gąsiorow- 
skiego i Świderskiego. O ile zapa- 
trywania pedagogiczną 
I zdolności wychowawcze innych pe- 
dagogów.. ielone i sprzeczne, 
o tyle K Kanas 1 Inspekto- metody 
ra, nie widać żeby kto ich bronił. Na- 

weł panowie z Klubu, życzliwi towa- 
rzyszę karcianych turniejów, tym ra- 
zem nie wygłaszają swej kompetent- 
nej opinji o systemie pedagogicznym 
R. Kuratore. Giaumiująs sgiawų Ba 

gruncie realnym: 

Wilno nie otrzymało od nikogo 
jak dotąd moralnej pomocy, czy 
skrzepienia rozchwianych  zapatry- 

wań. Wilno nie może dalej być zo- 
stawione w niepewności i stanie zde- 
nerwowania, który ogarnia coraz 

silniej rodziny i młodzież, i szerzy 

jakieś projekty zemsty, jakieś wyzy- 

wające postępki dzieci, jakieś myśli 
„na przepadłe* wśród młodzieży. 

Wilno musi odzyskać dla swego 
młodego pokolenia tę atmosferę du- 

chową, o której piszą w tak rzew 

nych i serdecznych słowach wycho- 

wańcy szkół naszych z czasów oku- 

pacji niemieckiej, i parę lat później. 

Nie podobna przecie dopuścić do 

tego, by uczniowie, ojcowie ich i 

matki, wspominali z radością i koją« 

cym zadowoleniem głodowe lata woj: 
ny, a drżeli na myśl posyłania dzieci. 

do szkół rządowych niepodległej 
Polski, bo w nich czyha na niewinne 

życia spisek, dynamit, granat i re- 

wolwer. 

Rwie się z serca okrzyk buntu i 
rozpaczy na myśl, ' że gdy przyjdą 
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leńskiego" mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6w. 
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od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 

Redaktor przyjmuje od 3—4 popoł.   
Nowe zbrodnicze próby zamachu 

na pociąg. 
WARSZAWA, 12.V, (Pat.). Dziś o godz. 1-ej min. 10 dróżnik obcho- 

dowy w odległości około 250 mt. 
ku Tczew -Starożyn linji Tczew-Chojnice, Dyrekcji Gdańskiej napotkał na 
linji trzy kamienie, o wadze 6, 12 i 15 kilo, ułożone na prawej szynie to- 
ru, przypuszczalnie celsm spowodowania wykolejenia się pociągu Nr. 741, 
który przechodzić miał Blok:Lubiszewo o godz. 1-ej min. 15 po południu. 

ciąg zatrzymano. Przerwy w ruchu nie było. 
Dochodzenie: wzdrożono. 

Co robią hakatyści. 
KRÓLEWIEC. 12:V, (Pat.). W niedzielę, po nabożeństwie w kościele 

przyłączenia Pomorza do Niemiec. Podobne manifestacje odbyły się we 
wszystkich miastach Prus Wschodnich. 

Co na to uczciwi niemcy? 
GDAŃSK. 12:V, (Pat.). „Danziger Rundschau*, niezależny organ de- 

kip) RA dziś Krykas a w md ostry i zasadni- 
czy sposób rozprawia się z antypolską ampanją, podjętą przez tutejszą 
prasę niemiecką, z okazji katastrofy kolejowej pod Starogardem. 

Artykuł knuje, przedewszystkiem stosowanie przez prasę gdańską 
wyzyskiwania fy starogradzkiej dla celów politycznych. 

„intronizacja* Hindenburga. 
BERLIN, 12.IV (Pat). Dziś w południe w bogato udekorowanej sali po- 

siedzeń Reichstagu, nowy prezydent Rzeszy Hindenburg złożył przysięgę na 
Konstytucję. ; 4 

S AOS 
publiki komunistycznej, poczem opuścili salę. 

Prezydent Reichstagu Loebe witając Hindenburga wyrsził nadzieję o- 

raz życzenie, aby nowemu prezydentowi udało się prowadzić w dalszym 

ciągu rozpoczętą pod rządami Eberta pracę nad podniesieniem  gospodar- 

czem Niemiec, orąz rozwijać pomyślnie działania w dziedzinie polityki za- 

granicznej i wprowadzić Niemcy jako pokojowo usposobionego i równou- 

prawnionego członka do Europejskiej rodziny narodów. 

Nowy prezydent Rzeszy dziękował za powitanie po złożeniu zaś przy” 

sięgi, dodał co następuje: „Reichstag i prezydent Rzeszy są razem ucie- 

leśnieniem suwerenności narodu, które stanowi podstawę całokształtu na- 

szego dzisiejszego życia konstytucyjnego. To jest głęboki sens konstytucji 

do przestrzegania której zobowiązałem się przed chwilą mojem słowem”. 

Po zakończeniu uroczystości prezydent republiki wraz z kanclerzem 

i ministrami Rzeszy opuśił gmach Reichstagu. 

prezydenta republiki, podjęty przez zgromadzone tłumy z entuzjazmem. 

ji... 
| 

Wiadomości polityczne. 
Według  informacyj 

RE. „Matin*, rządy . sprzy* dla O kich. (Pat.) 

tendencyj politycznych i przedwo- 

jennego układu sił stronnictw. (Pat). 

Sąd wojenny wydał 

Rzeszy Hindenburgowi, a jedynie 

przyjąć do wiadomości sam fakt ob- 

jęcia przezeń funkcyj prezydenta. 
Według doniesień zj Wyrok w : 

Niemcy, wal- wczoraj wyrok w spra 

r przeciw Tangeru, wśród Szcze: PS w wle zamachu w ka- 
Francuzom pów miejscowych, wal-| sofijskiej tedrze, Zakrystjan Zad- 

w Afryce. czących z wojskiem] katedrze. Gorski, Friedman, A-   
znów egzaminy maturalne, żony i; 

dzieci profesorów żegnać się będą z 

idącemi do szkoły mężami i ojcami | 

tak, jakby oni szli do okopów lub na' 

posterunek pograniczny, į 

Jakaž može byč praca pedago- 
giczna w takich warunkach, jaka 
możność sumiennego spelaienia obo- 

wiązku? Od zmory podobnego stanu! 

rzeczy muszą nas uwolnić czynniki   ci zdań, chaos. Trzeba stwierdzić miarodajne. Zapłaciliśmy drożej niż 

|ców. Są oni przebrani za Kabylów Г оее 

używają wschodnich pseudominów. ' zanj na śmierć. Daskałow — na 6, 

smutny zaiste fakt: nie znalazł się | inne części Rzeczypospolitej za szczę: 

nikt z poważanych, godnych zaufa- ście i honor należenia do Niej, chcie: 

francuskłem, znajduje się wielu Niem-| pęgjęw, Dymitrow, Granczarow, Pe- 
Kossowski | Koew zostali ska- 

„Neues Wiener Ta-   Żebranie lat więzienie, zaś Kamburow — na 

Konferencji geblatt" donosi z Pa-| 3 jatą więzienia, Abadiew, Dymitrow, 

Ambasado- ryža, že konferencja Grąnczarow, Petrini i Kossowski ska- 
rów. _ ambasadorów zbierze | zanj zostali zaocznie. 

się w piątek, aby podjąć dyskusję 

z I ZOWNA. 
Jeszcze Jedna wycieczka - 

tewska do Włoch. 

„Trimitas” Nr. 16 podaje: Po za 

wycieczką pielgrzymów i nauczycieli 

Germanizacji Kłajpedy. 

„Rytas“ 

Po usunięciu kamieni dróżnik powiadomił Blok-Lubiszewo, gdzie po*; nych, seminarjów 

w Królewcu, za dusze ofiar katastrofy pod ŚStarogardem, odbyła się de- 
monstracja anty-polska z udziałem 2 tysłęcy osób. W mowach żądano 

mierzone postanowiły „Figaro*, omawiając ; 
życze! odstąpić od zwyczaju is wyniki wyborėw gmin- 

dyplomatycznego i nie skłądać žy- sunki wracają.DYCD, stwierdza  po- 

czeń nowowybranemu prezydentowi wrót przedwojennych 

Litwini przyczyniają się do 

Nr. 91 podaje: Wobec 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń ne l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez Jee zmieniane dowoinie. 

Uiwadze Pana Ministra 
| Oświaty. 
‚ "Nie mamy w Wilnie szczęścia do 

od posterunku Blok-Lubiszewo na szla- administratorów w szkolnictwie. Pa- 
nowie Świderski, Riess i inni są cał- 
kowicie skoempromitowani. Oprócz 
nich jest jeszcze nowy, godny uwagi, 
naczelnik wydzisłu szkół powszech- 

nauczycielskich, 
;oświaty pozaszkolnej i przedszkolnej 
kuratorium szkolnego p. Tadeusz 
Turkowski. Z Białegostoku, gdzie 
był poprzednio dyrektorem seminar- 
jum nauczycielskiego, przyszła o nim 
opinja jako o człowieku niezwykia 
stronnym. Po kilku miesięcach u: 
rzędowania w Wilnie opicja ta w zu- 
pełności się podtwierdziła. 

Czegokolwiek p. Turkowski się 
dotknie wszędzie wnosi rozstrój i 
dezorganizację. W stosunku do sto- 
warzyszeń nauczycielskich jest w wy- 
sokim stopniu uczony, przeszkadza 
a nawet zwalcza pracę stowarzyszenia, 
które nie jest podporządkowa: 
ne rozkazom  endeckim. Przy 
obsadzeniu stanowisk wprewadził 
protekcję polityczno - partyjną. 
Przy załatwianiu szkolnych / spraw 
narodowościowych, głównie biełoru* 
skich, jest przedewszystkiem wyko- 
nawcą metod i celów Związku Lu- 
dowo-Narodowego. W oświacie no: 

a ię Ww ZAROMANIYCZAĆ” wżni 3 -skizyk na tżeść ra-|steonny, będąc $am mocne zaitere- 
sowany, ponieważ jest członkiem 

Zarządu wileńskiej Polskiej Macierzy 

Szkolnej, specjalnie wspomaganej 

przez niego- P. Turkowski w żadnym 

razie urzędnikiem państwowym nie 

powinien być, natomiast byłby praw- 

dopodobnie pożyteczny dla swej 

partji jako jej płatny funkcjonarjusz 

i kierownik. 
Na obecnem stanowisku w szkol- 

nictwie jest on bezwględnie szkodliwy! 

P. Stanisław Grabski, jako minister 

oświecenia publicznego, z trybuny 

„sejmowej zapowiadał, że w pracy   
Przed gmachem Kanclerz Rzeszy wzniósł okrzyk na cześć nowego |ny od będzie bezstronny i niezależ- 

ny od swojej partji, dlatego mamy 

——— | prawo oczekiwać, że zbada dzialai- 

|ność p. Turkowskiego i usunie go 
fz tak bardzo odpowiedzialnego sta- 

| nowiska w szkolnictwie. 

co do wojskowych uchybień niemiee- 1 KODA 
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wyszła z druku i jest do nabycia 

nia osób, nie znalazł się żaden 2е- 

spół (prócz dwóch odezw młodzieży) 
któryby wyraził o krwawym: drama- 

cie swą opinię, 

A rozkołatanej, zdemoralizowanej 
publiczności, trzeba punktu wytycz- 

nego. Trzeba kamienia węgielnego 

do rozpoczęcia przebudowy stosun- 

ków szkolnych wileńskich. 

Czy tym punktem jasności, roz- 

praszającym mroki, które nas bezna- 

dziejnie ogarnęły, będzie p. minister 

Grabski? Czy zdołą on powziąść bez- 

„lišmy tego, przypieczętowaliśmy ten 

„fakt krwią naszych żałnierzy po sto- 
kroč wylaną... 

Czy poto, by po nad mogilami 

padłych w obronie i wyzwoleniu Wil: 
na wznosiły się takie, jak nieszczę- 

snych Jankowskiego, Domańskiego | 

Zagorskiego mogiły?! 

Głosu tych czcigodnych, drogich 
bliskich sercom naszym zmarłych, 

musi słuchać p. Minister Grabski, za 

swego pobytu w Wilnie. Głosów ży- 
wych, idących z serc, drgających nie- 

ma się jeszcze do Włoch wybrać 

ekskursja złożona z grupy artystów, 

poetów i dziennikarzy. 

Podróż ma się odbyć przez Cze- 

chosłowację i Austrję. - 

©rganizatorem wycieczki jest p. 

Stefanowicz, artysta Państwowego 
Teatru Dramatycznego. 

i 
EŃ 

prądko ukojonym żalem, głosu mia- 

sta, które przetrwało mężnie stokrot- 

ną męką idącą od wrogów, ale które 

ugina się pod ciężarem tortur zada- 

wystąpienia z Kłajpedzkiego gimna- 

zjum niemieckiego kilku nauczycieli, 
nowy docernent do spraw ošwiato- 
wych p. Iczas uznał za stosowne za- 
prosić na ich miejsce 4-ch nauczy- | muru94597 50020702 0 E Ua 

cieli z Niemiec. Dziwić się należy, Ё 

w Redakcji Księgi, Garbarska 1. 

tel. 82 oraz we wszystkich księ- 
garniach. 

że p. lczas jedynie w taki sposób Teatr Wielki 4 

zdobył się na działalność na teryto- КОЕННЕ PE 

rjum Kłajpedzkiem. Nie chce się Występ Wiktorji Kaweckiej 

wierzyć, ażeby p. Iczas pragnął ger- Dziś 

manizacji kraju. A może p. [czas 

chce siedzieć na dwuch stołkach. 

Niepotrzebnie gubernator Kłajpedy 

Manewry jesienne. 
operetka Kalman4.   Początek 'o g. 8-ej w.   wanych mu przez... swoich. 

J A @ * 

uczynil p. lczasowi takie ustępstwo. | 
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Echa ponurej tragiedji. | 
Głos nauczycielstwa 

szkół średnich. 
Zarząd Głównego Zw. Zaw. Naucz. 

Pol. Szkół Średnich wydał nast. 
komunikat: 

Straszna tragedja wileńska odbi- 
ła się głębokim smutkiem wśród 
ogółu nauczycielstwa polskiego. Wła- 
dze państwowe zbadają gruntownie 
jej bezpośrednie i pośrednie przyczy: 
ny i okoliczności im towarzyszące 
i wydadzą wyrok. Dla nas, nauczy- 
cieli sprawa na tem się nie kończy. 
Potępienie jedyne czynu ohydnego, 
który pociągnął za sobą nie tylko 
życie tych, co go dokonali, ale i nie- 
winnych niczemu dwuch młodych 
abiturjentów i nauczyciela, nie może 
wystarczyć nam. Nasza uwaga i tro* 
ska musi być zwrócona na szkołę 
polską, która faktem tym została 
sponiewierana. Praca nauczycielska 
i kierownictwo władz szkolnych mu: 
szą prowadzić do wytworzenia sto- 
sunków, w którychby szkoła stala 

K=UGR_J: ER 

głębokiego współczucia z powodu 

zaszłego strasznego wypadku i wzy- 

wa do zespolenia się we wspólnych 

wysiłkach dla dobra szkoły polskiej. 

Warszawa, dnia 7 maja 1925 r. 

W sprawie dyrektora 

Biegańskiego. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W poczytnem piśmie Pańskiem 
z dnia 8 b. m. został umieszczony 
list byłych uczniów gimnazjum im. Ada- 
ma Mickiewicza w Wilnie. Uważam 
za swój obowiązek umieścić parę 
słów sprostowania. Znajdują się tem 
słowa: : 
„Ceniliśmy go narówni ze wszystki- 

mi jako wybitnego pedagoga, lecz 
stokroć więcej jeszcze ceniliśmy go 

za jego całkowite oddanie się pracy 
nauczycielskiej, za chęci jego I umie- 
jętność przejrzenia psychologii ucz: 
nia i zrozumienie jego potrzeb”. Żgo- 
dzę się z tem, iż p. Biegański jako 
wykładowca matematyki był dosko-   się dla ucznia drugim domem, a dla 

nauczyciela radosnym warsztatem 
pracy. 

Niestety, w bardzo wielu wypad- 
kach dziś się to nie dzieje, a szcze- 
gólniej rzadkie jest w szkolnictwie 
kresowem. Organizacja naczelnych 
władz szkolnych, oddana niejedno* 
krotnie w ręce ludzi nieodpowiednich, : 
dotychczasowy brak przemyślanego 
planu organizacji życia wewnętrzne” ; 
go szkoły średniej są upakarzające” , 
mi dla nas faktami. 

Niepodobna jednak obarczać wy- 
łączną  odpowiedzialnością jedynie 
system szkolny, znajdujący się jesz- 
cze in statu nascendi (w początkach). 
Odpowiedzialność za wypadki wileń- 
skie ponieść musi również społeczeń- | do 27 a wszyseęy już byli dojrzałymi 

stwo i rodzina, które do podobnych 
tragedyj doprowadzają. Koordynacja 
dwu najważniejszych czynników — 
rodziny i społeczeństwa z jednej, 
m szkoły z drugiej strony—jest nie- 
odzownym warunkiem powodzenia 
w wychowaniu charakterów. W razie 
braku harmonji między temi czynni- 
kami, rezultaty będą żadne lub zgo- 
ła ujemne. W tragedji wileńskiej ode- 
grał rolę czynnik jeszcze, czasowy 
wprawdzie, ale niemniej potężny — 
jennych, ktore zanaremzowni$ spEC* 
jalnie dziedzinę stosunków moralnych, 
czemu nię stawiły dostatecznego 
oporu ani szkoła, ani rodzina, ani 
też społeczeństwo w swojej przewa* 
żającej większości. Nauczycielstwo, 
zgrupowane w Związku Zawodowym 
Naucz. Pol. Szkół Średnich, ;domaga ' 
się od dzisiaj gruntownej  reorgani: ; 
zacji naszych stosunków szkolnych, 
powołania do pracy organizacyjnej 
w szkolnictwie ludzi, którzyby zda” 
wali sobie w pełni sprawę ze swej 
wysokiej odpowiedzialności, inten- 
sywnej pracy nad budową wewnętrz- 
ną szkoły średniej; zniesienia egza* 
minów maturalnych, które wytwarza- 
ję niezdrowe podniecenie wśród mło- 
dzieży i nauczycielstwa i nie dają 
zupełnie możności objektywnej oce- 
ny dojrzałości abiturjenta; niewcią- 
gania młodzieży szkolnej do zkcji 
społecznej, organizowanej |pod egidą 
partji politycznych; odsuwania od 
młodzieży tego wszystkiego, co roz- 
dmuchuje nienawiści społeczne lub 
rasowe. 

Nauczycielstwu ziemi wileńskiej 
młodzieży Związek przesyła wyrazy 

| 

  —— 

Wiele przykrych rzeczy napisała 
prasa wileńska o gimn. im. Lelewela. 
Niesłychanie straszny wypadek, ból 
wzrastający do potęgi krzyku  prze- 
rażenia, może wytrącić z równowagi 
najlepsze i prawe umysły. Tą oko- | 
licznością chcemy sobie wytłumaczyć 
szereg zarzutów, wyrażeń docinko- 
wych, rzucanych w przypływie pod- 
niecenia, na kierunek szkoły, jej 
Personel nauczycielski i jednostki z 
tą szkołą związane. Że troska o przy: 
szłość szkoły i młodzieży zajmuje i 
prasę i rodziców i społeczeństwo — 
to rzecz zrozumiała. Tak być musi. 
Ale żeby o szkole, o której do wy- | domości, które, czy na gruncie szer- 
padku prawie nic się nie pisało, a 
opinja publiczna uważała ją za jedną 
z lepszych, naraz wypisać, że cały 

zbyt postępowa, że stanowisko Pre- 
fekta nie jest w niej uważane na 
równi z innymi nauczycielami, że 
uwzględnia etykę, ale bez dogmaty- 
ki i t. p., to trzeba być w przypły- 
wie, czy animozji, czy źle zrozumia- 
nej opieki. Nieszczerą monetą zapła- 
<ono nauczycielstwu za pracę, za wy” 

— 

Glos nauczycielstwa gim 
Lelewela w sprawie ostatnich zajść. 

jej kierunek jest wadliwy, że = stosunek ucznia do nauczyciela. 

nały, to jest zdanie, przypuszczam, 
całego społeczeństwa, które miało 
coś wspólnego ze szkołą. Lecz mu- 

wychowawcę nie miał jednak naj- 

częście w tem że jak w stosunku do 

nie tylko ceniony i szanowany Ble; 
nawet przez niektórych lubiany na 

mniejszych kwalifikacji. Całe niesz- 

Kuratorjum Ministerstwo. tak samo 
w stosunku do szkół Kuratorjum nie 
trzyma się zasady: właściwy człowiek 
na właściwym miejscu. 

' Ojciec ucznia. 

Posiodzeniė w Tow. Techników w 
sprawie zajścia w gim. Lelewela, 

Wczoraj o godz. 8-ej odbyło się 

zebranie przy udziale przedstawicieli 

zrzeszeń społecznych oraz opiek ro 

dzicielskich. Przewodniczył inżynier 

p. Gutowski w prezydjum byli pp. 

Umiastowski, Grabowski (starosta) 
Łatwis i Andrzejkowicz (sekretarz). 

Po chaotycznej i bezprogramowej 

dyskusji, w której zabierali głos: se- 

nator Krzyżanowski, p. Jocz, p. Kow- 
nacki i wielu innych, postanowiono 
wybrać Komitet do opracowania 

spraw w związku z bolączkami na- 

szego szkolnictwa. (chwalono też z 
łona Komitetu wybrać delegację w 
celu uzyskania audjencji u ministra 
Grabskiego. 

Szereg postulatów, które delega- 

cja ma poruszyć zostało uchwalo   szę stanowczo zaprotestować przeciw 
końcowym słowom wyżej przytoczo 
nego zdania. Pan Biegański nie był 
dobrym pedagogiem i nie musiał 
przejrzeć psychologji ucznia i zrozu- 
mieć jego potrzeb, tak mówi głos 
ogólny rodziców, posiadających uczni 
w gimnazjach państwowych. Można 
zapytać, dlaczego wręcz” przeciwnie 

(twierdzą byli słuchacze gimnazjum 
| toś; Adama Mickiewicza. Postaram 

i się to wytłumaczyć. Słuchacze ósmej 
| klasy gimnazjum im. Adama Mickie- 
jwicza w roku szkolnym 1923/24 byli 
jto ludzie przeważnie starsi od lat 20 

swemi strasznemi przeżyciami czy to 
z wojny, czy z Rosji bolszewickiej. 
Pan Biegański udzielał lekcji mate= 
matyki w gimn. im. A. Mickiewicza 
tylko dodatkowo (na specjalną proś- 
bę dyrekcji) i był już przeładowany 
pracą w gimn. im. Lelewela, nie u- 
ważał więc za potrzebne specjalnie 
cisnąć i być zbyt formalistą —- z ty- 
mi, jak już wyżej powiedziałem, ludź- 
mi starszymi. To nie on wnikał w 
psychologję ucznia, lecz słuchacze, 

у ‘иа осс „ке ас (тар „Я/ 
ność wykładania, starali się wczuć w 
jego psychologję. Z drugiej strony 
zaznaczam, iż p. Biegański w egza- 
minie maturalnym z matematyki w 
roku zeszłym w gimn. im. Mickie- 
wicza udziału nie przyjmował, W cza- 
sie egzaminów pišmiennych swoim 
wszystko widzącem okiem uczniów nie 
denerwował, ani mięszał ich swemi 
niewczesnemi docinkami. To też 
wszyscy dopuszczeni do egzaminów 
uczniowie świadectwa dojrzałości o* 
trzymali. Wątpię, czyby się zjawił w 
prasie list byłych uczniów, gdyby pan 
Biegański w egzaminach matural- 
nych uczęstniczył. Co się tyczy, wczu- 
cia się w psychologję ucznia” przez 
Pp. Biegańskiego, podam charaktery- 
styczny fakt: na uwagę jednego z 
nauczycieli, iż należy bardziej wni- 
kać w psychologję ucznia, p, Bie- 
gański odpowiedział: „My (nauczycie- 
le) jesteśmy formalistami, w psycho- 
logję się nie bawimy”, Sądzę, iż ko- 
mentarze nie są tu potrzebne, fakt 
mówi — sam za siebie. 

Jako nauczyciel matematyki, ja 

nych jednogłośnie. Do Komitetu 
zostali powołani: P.P. Domańska, 
Sławińska, Abramowicz,  Brokowski, 
Gizycki, Grabowski,  Wirkutowicz, 
Weyssenhoff, Żyłko, Latwis. 

Z tych pp. Grabowski, Latwis i 
Weyssenhof zostali wybrani do de- 
legacji. 

Wnioski konkretne dia dele- 
gacji: 

1) Scisły kontakt pomiędzy Ko- 
mitetem rodzicialskim, a Radą pe 
dagogiczną. 

2) Dostosowanie programu wy* 
kładów do wytrzymałości nerwowej i 
umysłowej dzisiejszej młodzieży. 

3) Zwrócić uwagę na wychowanie 
w które należy wlać więcej treści a 
nie trwać w bezdusznej formie. 

4) Usunąć protekcjonalizm w do- 
borze sił nauczycielskich. 

Wi LDB N.'SZK I 

Likwidacja załargu granicznego | 
polsko-Litewskiego. 

W konferencji, mającej na celu likwi: 
dację zatargu granicznego Polsko-Li- 
tewskiego wzięli udział, ze strony Pol- 
skiej p. Starosta Grabowski, komen- 
dant policji powiatowej podkomisarz 
Dubowski, oficer inspekcyjny policji 
granicznej aspirant Brzozowski i ko- 
mendant 5 kompanji policji granicz- 
nej aspirant Truskowski, natomiast 
ze strony Litewskiej wzięli udział w 
powyższej konferencji; naczelnik po- 
wiatu Wiłkomirskiego i naczelnik 3 go 
rejonu Litewskiej Straży granicznej: 
którzy domagali się żeby odstąpić tm | 
40 ha. lasu należącego do wsi Awi-; 
żańce, leżącej po stronie litewskiej, 
uskarżając się, że wieś jest pozba- 
wioną pasania bydła w wyżej wymie- 
nionym lesie. 

Natomiast p. Starosta Grabowski 
zaznaczył, że w tej sprawie jak i w, 
każdej innej miejscowe władze pol- 
skie stoją na stanowisku status quo 
ante do czasu, aż za obopólną zgo- 
dą nie zostanie dokonana ostatecz- 
nie delimitacja pogranicza. W odpo: 
wiedzi na powyższe. 

Litwini wyrazili głębokie ubolewa- 
nie, że w każdym zatargu zawsze oni ; 
ustępują, a Polacy nigdy. i 

Na takie dictum p. Starosta od- 
powiedział, że pochodzi to stąd, że; 
zaczepną stroną są zawsze Litwini, a; 
ponieważ nigdy nie mają racji więc ; 
muszą ustąpić, W końcu p. Starosta ; 
zaproopnował żeby sporządzić do-; 
kładne mapy pogranicza z wykaza- | 
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Ładna propaganda. 

Są ludzie, którzy gdy mają dotknąć 
do rzeczy brudnej, szkaradnej, pisać lub 

mówić o |akiemś ohydztwie, starają się 

używać jaknajmniej słów, jakasjmniej wcho- 

dzić w brudy. 

Inni zaś biegną w nie, z jakąś zdówa- 
łoby się rozkosząl Łapią i węszą każde 

słowo i fakcik, powiększają, przykłamią i 
brodzą w bagnie po uszy, rozbryzgując je 

w koło. 

Żadne z pism wileńskich nie ma tyle 

reklamacji o sprostowanie fałszów, co 

Dziennik Wileński, a ostatnio wyczytujemy 

w tem piśmie rzeczy wzbudzejące wprost 

obrzydzenie. 

Dziennik, przytaczając jakieś elokubra- 

cje pijanego chłopaka o Najświętszym Sa- 

kramencie, pisze rzeczy, które przecie każ- 

dy czytać może, a które jeśli nawet są 

prawdą, nie powinny były wyjść poza po- 

kój śledczy. 

Jak może redakcja, powiewająca przy 
każdej sposobności swym katolicyzmem, 

pouczająca księży o ich obowiązkach, dyk- 

tująca, kto I kiedy ma chodzić do spowie- 

dzi, bezcześcić Najświętszy Sakrament pow- 

tarzaniem rzeczy, które pouczėją | podsu- 

wają czytającym pokusę zrobienia tego sa- 

mego? 

Śliczna usługa Kościołowi oddana I 
pismo doprawdy odpowiednie dla rodzin 

katolickichi 

Propaganda partyjna przez szkoły! 

Wileńskie gimnazja obchodzi delegatka 

niem przepołowionych gruntów, a to jakiejś narodowej organizacji kobiet i, po- 

w tem celu, że jeżeliby władze wyższe | wołując się na polecenie Kuratorjum szkol- 

projekt powyższy aprobowały prze* | nego, wzywa de gromadnego skierowania 

prowadzenia wymiany ich, zaś dla | przez szkołę młodzieży podczas godzin 

udogodnienia ludności wsi Anizańce lekcyjnych do jednego z kinematografów 

korzystania z pastwiska w ich lesie | na wyświetlany film p. n. Odrodzenie Pol- 

znajdującym się po naszej stronie, ' ski. Film ten, jako fałszujący prawdę histo: 

pan Starosta obiecał wydać 5 PTZE-, ryczną, został zdyskwalifikowany przez 

pustek bezpłatnych rolniczych dla | wszystkie poważne Instytucje I stowarzysze- 

pastuchów. Przyczem zastrzegł, ŻE ; nia oświatowe w Warszawie. W każdym ra- 
wszelkie usiłowania z ich strony w; zie dla celów propagandowych polskich 

celu naruszenia naszego Stanu po' | absolutnie się nie nadaje, chyba tylko dla 
siadania będą energicznie likwidowa- 
ne. Na tem konferencja została skoń- 
czoną, 
    5) Znieść egzaminy maturalne. 

6) Zwrócić uwagę na warunki 
sanitarne a) lokale, b) dozór sani 
tarny. 

7) Przedłużyć okres wakacyjny. 
8) Wychowania młodzieży w du- 

chu wyłącznie chrześcjańskiej etyki. 
M Nunas mładzsiaż maniaka na. 

zaszkolną. 
10) Wynaleść koniecznie lokale 

dla szkół. 
Wnioski te Komitet ma przedy- 

skutować i opracować, 

Dr. K. Sokołowski 
Choroby skórne i weneryczne. 

: Ul. Ostrobramska 2, m. 3. 
Przyjmuje od godz. 9—11 1 od 5—7. 

4 promieniał ongiś duch filsretów, fi- 
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Tag pa РО 
į Tow. Uniw. Robotniczego w nie- 

|SOOSKEGOW OLE Ry nt ou 
| kach poltycznych w Polsce”. 

Przed odczytem przewodniczący 
Т. Ч. R. p. W. Czyż, zagaił zebranie 
zaznaczając, że jesteśmy oszołomieni 

| straszną tragedją w gimnazjum Le- 
jlewela. Stało się to w mieście, gdzie 

jlomatów, gdzie kształtował się ideał 
ukochania ludzkości, wieszcza naro- 
du Mickiewicza... zaznaczył, że ta 

  

w 8 akt. z tragedji 

strowania ti     ko człowiek p. Biegański mógł być 

nazjum Im, 

„Siłki, za tragiczne ofiary obowiązku 
j ostatnich dni... 

„Gdy chcesz innych zrozumieć, 
wglądnij we własną duszę”. Tego 
nie uczyniono. Zamiast głębiej roz- 
patrzyć wypadek i na tej podstawie 
szukać sanacji, wkręcono w wiatrak 
opinji kogo?.. Tych co byli najbliżej 
wypadku. 

Niżej podpisane nauczycielstwo 
gimn. im. Lelewela nie ma się z 
czego tłumaczyć. | tego nie czyni. 
Przesyłając zaś te uwagi do pism, 
pragnie dać wyraz žalowi, jedno- 
cześnie prostując niedokładne wia- 

szym, czy miejscowym, mogą być 
źle komentowane i utrudniać przez 

Gimnazjum nasze jest szkołą wy- 
znaniową. W programie wykładu re- 

  

Naukowy poziom szkoły bywał 
różny. Gdy się zawiązywała, ciężkie 
przechodziła próby. Dopiero w roku 
1919 p. Żelski zaczął jej nadawać 
więcej określony wyraz. Ulmiał z po 
śród młodzieży najrozmaitszego typu 
wybrać I wyróżnić jednostki warto- 
ściowe, naleciałości usunąć lub uszla- 
chetnić, potrafił dobrać odpowiedni 
personel nauczycielski, zyskać jego 
Sympatję i przyjaźń. 

Praca w gimnazjum była prowa- 
dzona do tego stopnia celowo, że 
trzy lata temu obecny na egzami- 
nach maturalnych p. minister Poni- 
kowski, mógł oświadczyć kierowni- 
kom szkoły, że poziom naukowy w 
gimn. im Lełewela dorównywa po- 
ziomowi dobrych gimnazjów war- 
szawskich; że uniwersytety wileński 
i warszawski mogą mówić o dosta- 
tecznem przygotowaniu wychowań- 
ców tego gimnazjum do studjów 
wyższych, że młodzież, która pokoń- 
czyła gimnazjum, z wdzięcznością i 
życzliwością wspomina czasy szkolne, 

Rok temu został przeniesiony p. 
dyr. Żelski, a jego miejsce zajął pan   ligii w wypełnianiu obowiązków 

chrześcijańskich w szkole i poza szko- | 
łą, nie różni się od innych; szkół te: 
go typu. Nie może być mowy o ja-- 
kiejś „wyjątkowej postępowości, gdyż ' 
szkoła robl i ma wygląd szkoły pol: :szych o pozostawienie p. 

'z racji, których również nię mamy sko-katolickiej. 

Biegański. 
Czy była obmyślana i o dobro 

szkoły troską owiana ta nominacja, — 
nie chcemy tutaj sądzić. 

Delegacja rodziców do władz wyż- 
Żelskiego, 

MOTTO: Polska to jest wielka rzecz! 

Dziś! Najwspanialszy film Polski. 

Odrodzona Polska 

budowanie na niepewnych 

i wyzwolenia Polski 

Film ten wobec świat jest świadectwem naszej wielkości! Obowiązkiem każ- 
dego jest zobaczyć to anydzieoi Dla silniejszego wrażenia 

mu śpiewać będzie chór z 20 osób. 
odczas demon- 

Nad program Manewry wojsk Polskich z udziałem Misji tureckiej. 
Początek seansów o godz. 6 wiecz. Honorowe bilety nie ważne. 

    

potrzeby tutaj rozbierać, ostatecznie 
j skutku nie odniosła. 

Młodzież traciła kochanego prze- 
wodnika, ale wzamian otrzymywała 
człowieka ożywionego najlepszą chę- 
cią, szlachetnego, prawego. 

ycie szkoły popłynęło normalnie 
w trudach, zajęciach, pracach, we 
względnej ciszy aż... aż do dnia tra: 
gicznego. Widziano jak dyrektor był 
stale czynny, zawsze zajęty, jak się 
przejmował obowiązkami, jak nawet 
mizerniał, obciążony pracą, na co 
zwracaliśmy uwagę. 

Że młodzież lubi więcej tego lub 
owego profesora, to każdy wie i ro- 
zumie. O tem, żeby p. Biegańskie- 
go uważano za złego kierownika, za 
nieodpowiedniego i niesprawiedliwe- 
go pedagoga, nikt z nas nie wie- 
dział, bo tak nie było. Gdy zdarzył 
się wypadek.... zaczęto mówić wiele 
i wyclbrzymiač rzeczy, które w cał: 
kiem dobrem znaczeniu mogą być 
wytłumaczone. 

Powiadają, że p. Biegański stwa- 
rza sobie wrogów, nie uznając kom- 
promisu. 

Cóż to jest kompromis? Jest to 
funda- 

mentach. Życie czasem zmusza do 
tego. Powiadają dalej, że zabranie 
z gimn. im. Lelewela p. Żelskiego 
było nieroztropne i niecelowe, gdyż   on więcej niż kto inni potrafił opa: 

propagandy... Narodowej - Demokracji. Po- 
mimo to są ludzie, którzy narzuczją go, 

za pośrednictwem nieorjentujących się za- 

pewne władz szkolnych, młodzieży, zasie- 

wając w ten sposób jad partyjnictwa do 

młodych duszl 

    

biedna młodzież polska, wespół z 
nauczycielem przygnębiona ponurą 
tragedją niecn usłyszy współczujący 
głos robotników. Musimy znaleść 
drogi uzdrowienia w wspólnym wy- 
siłku. Oddając cześć niewinnym ofia- 
rom tragedji, wezwał do ich uczcze- 
nia przaz powstanie, co wszyscy 
obecni uczynili, 

Następnie zabrał głos prelegent 
poseł Piotrowski. W treściwym pół- 
toragodzinnym odczycie, opartym na 
cyfrowych danych wykazał, że Polska 
jest krajem rolniczym. Zaznaczył 
niewspółmierność układu sił w rcl 
nictwię. Gdzie nieliczna grupa ob- 
szarników włada dziesiątkami miljo- 
nów hektarów roli, i miljonowe rze- 
sze proletarjatu mało i bezrolnego 
władają jednostką miljonów roli. 

Poruszył następnie sprawy mniej- 
szości narodowych, które w imię 
interesu państwowego winny istotnie 
być pełnoprawnymi obywatelami paf- 
stwa i mieć zagwarantowany kultu- 
ralno-narodowościowy swój rozwój. 

FAudytorjum składające się z kil- 
kuset słachzczy nagrodziło prelegen- 
ta oklaskami.   
nować umysły i zjednać zaufanie i 
serca uczniów, wnikając w ich po- 
trzeby, nie tracąc jednocześnie ani 
miłości, ani uznania kolegów - nau 
czycieli. Który z nich szedł po do: 
brej drodze? Czy dlatego, że mło- 
dzież kocha, czy uwielbia jednego, 
to drugi ma być zły? Odpowiedź bę- 
dzie prawdziwa, gdy się uwzględni 
dwie okoliczności. Pierwsza — to 
niemożliwość zewnętrznego abstra- 
chowania psychiki człowieka od jej 
wyrazu w działaniu, a druga — to 
wymogi życiowe, to zwrócenie szcze- 
gólniejszej uwagi na tę lub inną 
stronę wykonania swoich obowizków. 

Dyrektor Biegński jest człowiekiem 
dużych zalet, Charskter prawy, pra- 
cownik sumienny, kolega I przyjacięl 
pewny, Że zdawał sobie sprawę z 
trudności stanowiska dyrektora, do- 
wodzi fakt, że tego stanowiska nie 
cbciał przyjąć. Owszem, otwarcie i 
w Kuratorjum i kolegom = nauczycie- 
lom o tem mówił. Ala skoro je ob- 
jał, „uważał, że odpowiedzialność za 
stan naukowy i etyczny szkoły po: 
nosi on przedawszystkiem. Obowiąz- - 
ki pojął poważnie. 1 dziwić się nie 
można, że ten Biegański, który, jak 
mówią, jako młodzieniec i student 
nigdy nie był zdolny odpisać od ko- 
legi zadania, chociażby mógł, nigdy 
nie kłamał, bo te sprzeciwiało się 
jego psychice,— nie mógł zrozumięć, 
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Wyjaśnienia Rady. 
W związku z podaną tu wcześniej 

deklaracją p. p. Bekisza, Konopackie- 

go i Łappo-Starzenieckiego o ustąpie- 
niu ich z Tymczasowej Rady Biało* 
ruskiej p. Pawlukiewicze, poddającą 
również ostrej krytyce całą dotych- 
czasową działalność Rady, a zwła- 
szcza obciążającą szeregiem ważkich 
zarzutów osobę jej prezesa p. Pawlu* 
kiewicza, — ciekawem będzie zazna- 
jomić sią z wyjaśnieniami rzeczonej 
Rady; zamieszczonami w jednym z 
ostatnich numerów jej organu praso- 
wego „Hramadzki Holas“ w formie 
wyjątku z protokółu posiedzenia Tym* 
czas. Biał. Rady w Wilnie z dnia 26 
kwietnia 1925 r. oto one: 

„Biorąc pod uwagę: 
1) iż zarzuty, stawiane przez 

p. p.  Konopackiego, 
i Lappo Starzenieckiego w ich 
deklaracji zarówno Prezesowi jak i 
samej Radzie — są całkiem bezpod- 
stawne, 2) iż osoby, które robiły te 
zarzuty, w przeciągu całego czasu 
istnienia Redy nie przyjmowały czyn- 
nego udziału w jej pracy i faktycznie 
były tylko balastem w Radzie, 3) iž 
ustąpienie z Rady tych członków ma 
charakter szantażu, ostatecznym ce: 
lem którego było rozbicie Rady. 

Rada postanowiła: 
Deklarację p. p. Konopackiego, 

Bekisza i Łappy-Starzenieckiego przy- 
jąć do wiadomości, wykluczyć ich ze 
składu członków Rady i jednocześnie 
podać komunikat do prasy o istot- 
nych motywach ich wyjścia z Rady", 

Do powyższego Prezydjum Rady 
uważa za potrzebne dodać co nastę: 
puje: 

1) Wyżej wymienieni b. członkowie 
Rady ma posiedzeniach ani Rady, ani 
Prezydjum podobnych oświadczeń nie 
wygłaszali. 

2) Kontakt z Ukraińcami został 
nawiązany za aprobetą Rady na po-: 
siedzeniu plenarnem tejże 20.IV-25. 

3) Sprawozdań udzielano nie tylko 
Prezydjum, ale też i Radzie (patrz 
protokuły 10.11, 11.1, 26.1, ZJII i 
10.1V). 

4) Zgodnie z decyzją Rądy z dnia 
10.1V polecono Prezydjum ustalenie 
stałego budżetu wszystkich instytucj. 
jak Rady, tak też „Praświety” i „Hr. 
Hołasu”, co też i uskuteczniono na 
kolejnem posiedzeniu Prezydjum. 

Podając wszystko powyższe, Pre- 
zydjum Rady nie skierowuje tego pod 
adresem pp. Konopackiego, Bekisza 
i Lappy, 2tarzenieckiego a czyni to 
Jityłko przez głęboki szacunek dla 
ideologii, którą Rada przyjęła jako 
swój program i którą ci panowie 
chcieli poderwać w społeczeństwie 
bialoruskiem, 

€o się zaś == prawnej i morale 
nej wartości „deklaracji“, to chyba 
każdy potrafi ją ocenić, jeśli się tu 
poda, — pomijając inne — chociażby 
tylko 2 fakty: 

1) ze b. skarbnik Konopacki, nie 
bacząc na żądanie Prezydjum z 10.IV; 
Ne 47 dotychczas nie dał sprawozda- 
nia z rachunkowości i 

2) że „deklaracja” nadesłana do, 
co; Rady 22.IV datowaną była 16.IV, 

jednak nie przeszkodziło p. Łappie 
Starzenieckiermu otrzymać pieniądze 
z Rady 78.IV za miesiąc zgóry, na 
co jest pokwitowaniel 

Prezydjum Tym, Biał. Rady. 
W tymże numerze „Hram. Hoła- 

su” spotykamy również zajmującą 
wzmiankę o Konferencji Białoruskiej 
w Wilnie. 

Mianowicie Tymcz. Rada Białor. 
na posiedzeniu swem w dniu 26.IV 
postanowiła zwołać w najbliższym 

      

jak jego uczniowie mogą w czasie 
tak poważnych egzaminów jak matu- 
ra, przesyłać sobie kartki, Można są- 
dzić człowieka za niezdarność lub złą 
wolę. Tej p. Biegański nie ma i nie 
miał, Ale nie možna wymagać, aby 
zmieniał wewnętrzną konstytucję psy- 
chiczną, bo tak nakazują okolicznoś: 
ci, bo czasem to pierwsze jest sil- 
niejsze niż to drugie... 

A druga okoliczność — to rodzaj 
pojmowania swych obowiązków i sy- 
tuacji, w jakiej je się wypełnia. Na- 
zywamy postępowanie p. Żelskiego 
z młodzieżą rostropnem i dobrem, 
bo mamy na myśli rostropne zrozu* 
mienie okoliczności, które go do te” 
go zniewalały, Młodzież nasza od 
wielu lat żyje w anormalnych warun- 
kach. Przepływ Niemców, bolszewi- 
ków, Litwinów nauczył ją gotowości 
do samoobrony. Nowe poglądy, nie 
zawsze zdrowe, formy bytowania, je- 
szcze nie wypróbowane, przykłady 
chwilowego a łatwego opanowania 
życia, oraz łatwe zdobywanie ułud- 
nych jego celów, —uczyły ją zapomi- 
nać o starej twardej metodzie pracy, 
a ożywiły chęci osiągnięcia tanim 
kosztem tego, co z wysiłkiem przy- 
chodzi. Wojenni maturzyści byli przy: 
kładem. Dawniej maturę uważał u- 
czeń za marzenie, za kres, do które- 
go się dąży przez szereg chwil za: 
parcia, mozołu, Dziś, kiedy świadec- 

Bekisza | t 

czasie białoruską polityczną konfe- : 
rencję w Wilnie, celem obrania sta- : 
łego przedstawicielstwa narodowego | 
—,Białoruskiej Rady”, — jako repre-'   

KRONIKA. j Uniwersytecki kurs regjonal: 
ke: W czasie ferji wakacyjnych zo” 
stanie powołany do życia uniwersy- 

1) z nieruchomości gruntowej, 

' siębiorstwa handlowego, 

  

zentantki i kierowniczki obozu polo* 
nzfilskiego wśród Biełorusinów, w 
miejsce obscnie istniejącej Rady Tym- 
czasowej. 

Byłaby to więc instytucja o cha- 
rakterze analogicznym z „Komitetem 
Narodowym” białoruskiego obozu o- 
pozycyjnego w Wilnie. 

  

  

  

r podatek dochodowy. 
Termin do składania zeznań o 

dochodzie do wymiaru podatku do- 
chodowego na rok podatkowy 1925 
r. zarówno dla osób fizycznych i 
spadków wakujących, jako też dla 
osób prewnych upływa 31-go maja 
к Ъ. 

Powyższy termin nie obowiązuje 
osób, których główny dochód płynie: 

nie- 
przekraczającej 30 ha; 2) w przed: 

opłacające- 
go zasadniczy podatek przemysłowy, 
według 4 i 5 kategorji wszędzie i 
według 3 kategorji, w  miejscowoś- 
ciach 3 i 4 klasy; 3) zakładu prze- 
mysłowego lub warsztatu przemyśl- 
niczego, wolnego od zasadniczego 
podatku przemysłowego, lub oplaca- 
jącego ten podatek według 8 kate- 
gorji przedsiębiorstw przemysłowych; 
4) z domów mieszkalnych składają 
cych się najwyżej z czterech izb. 

Osoby te obowiązane są do skła- 
dania zeznań tylko wtedy, gdy otrzy- 
mują osobne wezwanie władzy po- 
datkowej. 

Zeznania należy składać o wszy* 
stkich dochodach, z wyjątkiem do» 
chodów z uposażeń służbowych. 

Przepisane do składania zeznań 
formularze wydają bezpłatnie właści: 
we władzy podatkowe, 

W razie nie złożenia zeznania w 
terminie — wymiar będzie uskutecz- 
niony na podstawie materjałów, ja- 
kimi władza rozporządza, płatnicy 
zaś, którzy w przepisanym terminie 
nie złożą zeznania, ukarani będą 
grzywną do 100 złotych, 

Za świadomie nieprawdziwe ze- 
znania grożą kary aż do pozbawie- 
nia wolności od 1 roku. 

Niezależnie od złożenia zeznania 
płatnicy obowiązani de składania ze- 
znań bez wezwania ze strony wła” 
dzy wymiarowej, winni są sami obli- 
czyć oraz wpłacić przed upływem 
terminu, wyznaczonege do składania 
zeznań, bez osobnego wezwania, do 
kas skarbowych wprest, względnie za 
pośrednictwem pocztowej kasy o: 
szczędności, połowę podatku  przy- 
padającego od wykazanego w ze: 
znaniu dochodu, a dowód uskutecz- 
nienia zapłaty w oryginale lub też 
odpisie podpisanym przez płatnika 
dołączyć do zeznania. 

Osoby, które w terminie, wyzna- 
czonym do składania zęznań, zezna: 
nia nie złożą, obowiązane są pod 
rygorem egzekucji uiścić połowę po: 
datku, wymierzonego za poprzedni 
rek podatkowy 1924, wraz z przypa* 
dającym dodatkiem komunalnym. (x) 

Teatr Polski 

Dziś poraz drugi 

„Konlec świata 

  

fantazja dramatyczna R. Kawalca. 

Początek o g. 8-ej wiecz. 

  

two z 8-miu klas jest uważane za 
minimum przygotowania do życia, 
każdy chce je mieć, ale nie każdy 
chce po nię sięgnąć czystą ręką. 
Stąd dysharmonja między celem a 
środkiem... 

Takie nowe pojmowanie zadań 
szkoły przez szereg uczniów — są 
skutkiem warunków i czasów wojen- 
nych. 

P. Żelski to wszystko miał przed 
oczyma ! przez takie zrozumienie 
trudnego położenia ucznia jednał je- 
go zaufanie, nadając pracy wycho- 
wawczej pewien indywidualny kieru- 
nek. P. Biegański, zdaje się, może 
mniej te okoliczności uwzględniał, 
ale przez to jeszcze nie zasługuje na 
miano złego kierownika. Pomyślmy 
tylko, od wojny dzieli nas już sporo 
lat; Życie staje się coraz normalniej- 
sze; stanowisko Polski wymaga coraz 
więcej prawdziwie uzdolnionych i wy- 
szkolonych jednostak; władze szkolne 
z roku na rok usiłują podnieść po- 
ziom naukowy w szkolnictwie coraz 
wyżej, bo od tego dużo zależy i t.d. 
To pe druga linja. 

o niej idzie p. Biegański. п)а 
ta, razem z życzliwością i miłością 
dla ucznia, nakazuje mu być sumien- 
nym wychowawcą, aby młodzież wy* 
doskonalić, Jest nieprawdą, że mła- 
dzież ogólnie nie lubi swego dyrek- 
tora, są dowody, że tak nie jest, 

Dziś—Serwacego B. W. 
Sroda | Jutro—Bonlfacego M. 

13 Wschód słońca— g. 3 m. 45 
| Mal zachód „ —g7m. 20     

Bibijoteki I muzea. 
Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
= 5, czytelnie otwarte od g. 

  

10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 
Bibljoteka T-wa imienia Wróblewskich 

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

— Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 
rozumieniem z jednym z członków Zarz. 

-Wwń) w środy, plątki i niedzielę od 12—2. 
| Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Bibljoteka Centralna Z. B, K. dla sto- 
warzyszeń P. W. I Hufców Szkoln.— Domi- 

' nikańska 13, 
Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 

ldnka 14, otwarta w dnie powszednie (prócz 
p rano) od 10 rano do BŚwiecz. 

„bez przerwy. W poniedziałki od 3—8. 
i Straż ogniowa. 
į Dominikańska 2, tel. 45, 

i Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 
Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.-Wilejki)— 

Dominikańska 15, tel. 15 i 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
leczonym |1ich rodzinom w Poliklinice 

(Domini iska 15) codz. oprócz dni świąt. 
о4 8—9. 

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

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

gowskiego 1, 
Nocne dyżury aptek. 

W tym tygodniu fele 
Mańkowicza—Piłsudskiego róg Nowogr, 
Jundziłła—Mickiewicza róg placu Łukisk. 
Domańskiego—Dominikańska 14. 
Szyrwindta—Niemiecka 15. 

Stale dyżurują: 
Рака — Antokolska 54, 
$iekierzyńskiego—Zarzecze 20. 
Sokołowskiego—Nowy Świat, Targowa 9 
Szantyra — jonowa 24 
Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldowa 

MIEJSKA. 

! — — Rodzice u ministra oświaty. 
! Centrala opiek rodzicielskich prosiła 
jo 

  

skich wogóle, a w szczególności sto- 
sunku do kuratorjum szkolnego i do 
ciała pedagogicznego poszczególnych 
uczelni, (x) 

— Z posiedzenia Komisji Opie- 
ki Społecznej.W dniu 11 b. m. od- 
było się posiedzenie komisji Opieki 
Społecznej pod przewodnictwem wi- 
ce-prezydenta m. Wilna p. Łoku- 
cjewskiego na którem między inne- 
mi sprawami postanowiono: 

1) Odczytano protokuł z zebrania 
zeszłego, które się odbyło w urzędzie 
Komisarza Rządu i przyjęto do wia- 
domości; 

2) Został przyjęty wniosek w 
sprawie walki z żebractwem na tere- 
nie m. Wilna, przyczam postanowio- 
mo wydać zarządzenie, żeby w piątki 
i soboty każdego tygodnia pensjo- 
narjusze przytułków nie byli wypusz* 
czani na ulicę oraz postanowiono 
prosić komisję w składzie p.p. Łoku- 
ciewskiego, 
Towarzystwa Dobroczynności o zba- 
danie w dniu 13 b. m. o godzinie 
9 minut 30 rano lokal po- 
wyższego Towarzystwa w celu zade- 
cydowania opinji o przeprowadzo- 
nym remoncie i w celu zwiększenia 
możliwości przyjęcia większej ilości 
pensjonarjuszy, między innemi po- 
stanowiono prosić p. Komisarza Rzą- 
du, żeby wydał zarządzenie, żeby 
osoby które się trudnią żebractwem, 
posiadały świadectwa o ubóstwie, 
które magistrat m. Wilna będzie wy- 

A jeśliby p. Biegański nie nada- 
wał się, może specjalnie w tej sytu- 
acji do gimn. im. Lelewela, — to nie 
jego wina, jak nie jest jego winą, że 
takie a nie inne usposobienie dała 
mu natura. Ci, na których ciąży o- 
bowiązek ważenia tych rzeczy, chyba 
o tem myśleli. 

Któż więc ponosi odpowiedzial- 
ność za przerażające zajście? 

Ciężką odpowiedzialność wobec 
sumienia zaciąga ta czasem bezmyśl- 
na gadanina, w której skutki niesły* 
chanie zbrodniczego czynu składa 
się, chociażby tylko w części, na 
jednostkę lub zespół jednostek, któ- 
rym nawet przeczucie nie powiedzia* 

ło, + coś podobnego może się zda- 
„rzy 

„Wglądnij we własne serce”... 
Życie normalnego czlowieka—to žy- 
cie zharmonizowania uczucia, rozumu 
i woli. Cóż się stanie z młodzieńcem, 
którego Suma przeżyć psychicznych 
równa się bogactwu przeżyć starca, 
ale który nie zdążył zdobyć rozumu 
i doświadczenia starca? 

Pęd najdziwaczniej skojarzonych 
wrażeń, zabarwionych silnie uczucio- 
wo, może go wprawić w efekt, któ- 
ry przygasi iskrę rozumu i pchnie do 
czynów nieobliczalnych. Głębsza ob- 
serwacja życia społeczeństwa, w da- 
nym wypadku życia młodzieży, wska- 
zuje, że wielu z pośród naszej mło* 

    

dawał w najbliższym czasie, Termin | "<<! kurs regjonalny w Wilnie. (x). 

audjencję u ministra oświaty na | 
dzień 14 b. m. dla omówięnią spraw , 
związanych z akcją opiek rodziciel: | 

Jocza i przedstawiciela | 

wprowadzenia powyższego zarządze- | 
,nia, 2 miesiące od czasu ogłoszenia 
' powyższego. Świadectwa o ubóstwie 
będą ważne tylko przy okazaniu do- 

| wodu osobistego. 
| 3) Wniosek w sprawie otwarcia 
domu pracy dla żebraków po dłuż- 

'szej dyskusji został uchylony z po- 
wodu tego, że miasto nie posiada 

jnąa powyższy cel odpowiednich na 
to kredytów. Na czem posiedzenie 
zostało zamknięte. (I). 

— Z posiedzenia Sekcji Tech- 
nicznej. W dniu 9 b. m. odbyło się 
posiedzenie Sekcji Technicznej na 
którem między innemi postanowiono 
ułożyć chedniki betonowe w tych 
miejscach, gdzia są najbardziej uszko- 
dzone na przestrzeni 200 tysięcy 
metrów, a roboty powyższe powie- 
rzono przeprowadzić firmie Bydgo- 
skiej p. Piotrowskiego i firmie wileń- 
skiej „Jankowski i Busz”. Na posie- 

j dzeniu przedostatniem _ powyższej 
jsekcji które odbyło się w ubiegłą 
„środę, postanowiono było, wybruko- 
twać ulice, zaczynając od ul. Zawal- 
nej na przestrzeni 200 tysięcy me- 
trów, a roboty w sprawie powyższej 
powierzono następującym firmom: 
1) „Rozwój”, 2) „Kaden” i 3) firmie 
p. Wojewódzkiego. Między innemi 
Sekcja Techniczna postanowiła na* 
być sobie automobil w celu lepsze- 
go doglądu nad przeprowadzeniem 
powyższych robót, (I). 

— Walka z żebractwem. W 
dniu 12 b. m. w Magistracie, pod 
przewodnictwem vice-prezydenta mia 
sta Wilna p. Łokucjewskiego,z udzia- 
łem przedstawicieli istytucji dobro 
czynnych chrześcijańskich i żydow- 
skich, przedstawiciela  komisarjatu 
rządu oraz przedstawiciela delegatu- 
ry w osobie p. Konrada Jocza — 
naczelnika wydziały pracy i opieki 
społecznej odbyła się konferencja w 
sprawię walki z žebractwem, 

Na powyższej konferencji uchwa- 
lono: zanim sprawa ta zostanie ure- 
gulowaną w drodze ustawodawczej, 
w chwili obecnej przeprowadzić szcze” 
gółową rejestrację żebraków oraz 
sprawdzić rzeczywisty stan ubóstwa. 

Po dokonaniu tych przygotowa- 
wczych czynności, odbędą się dalsze 
konferencje, mające na celu obmy: 
ślenie dalszych sposobów zaopieko- 
wania się žebrakami i usunięcie ich 
z ulic miastą Wiłna. (x). 

ZE SZKOLNICTWA. 

— Opieka nad nauczycielkami- 
weterankami, Na skutek zaintere- 
sowania się prasy wileńskiej losem 
nauczycielek-weteranek i w myśl od- 
bytej 2-ej z kolei konferencji w.wy- 
dziale pracy i opieki społecznej przy 
urzędzie delegata rządu w tym przed- 
miocie, rzeczony wydział zarządził   
jące się starcami danych, jak ilość 
nauczycielek lub nauczycieli znajduje 
schronienie w rzeczonych zakładach. 

Prócz zebrania powyższych danych, 
w krótkim czasie będzie zarządzona 
ankieta jaka ilość byłych nauczycieli 
i nauczycielek, nie posiadających 
praw do emerytury wymaga opieki 
ze strony społeczeństwa i czynników 
opiekuńczych rządowych. 

Może powyższe dane posłużą 
motywem dla naszego Sejmu o przy- 
znanie zabezpieczenia zasłużonym 
pracownikom z okresu niewoli, którzy 
się trudnii tajnem nauczaniem, a 
obecnie nie korzystają z żadnej 
pomocy. 

dzieży prowadzi życie anormalne. 
Prądy ideowe ostatnich czasów, na- 
dużycia w różnych gałęziach admini- 
stracji państwowej, walki partyjne, w 
których się nikogo i niczego nie osz- 
czędza, a o czem się publicznie roz- 
pisuje i głośno rozprawia, — powo- 
dują lekceważenie wszelkiej władzy. 
Młodzież to czyta, rozprawia, a nie- 
kiedy słyszy o glorofikacji zbrodni... 
A wobec tych rzeczy, stary pogląd 
na osobę nauczyciela uległ zmianie. 
Powołanie młodzieży pod sztandary 
obrony krajowej przedwcześnie ją 
wyzwoliło i nauczyło życia, które nie 
chodzi w parze z życiem szkoły. Mło- 
dzież, dla której dziś są nieograni- 
czenie przystępne wszelkiego rodze- 
ju teatry, kinematografy, różne ka- 
wiarnie, — poi się morzem wrażeń 
zmysłowych. Jeżeli dodamy przed- 
wczesne nikotyzowanie się, alkohol, 
wpływy nieładu moralnego, porao- 
grafji i całego legionu dozwolonych 
czy nie dozwolonych rozrywek, — to 

gających tym wadom corsz większe 
morze wrażeń, działających podnie- 
cająco i uniemożliwiających, dzięki 

refleksji. 

nie są zdolni de skupienia, do prze- 
stawiania na postępowej ewolucji ży- 
cia zmysłów, do myślowych wysił-   

dostarczenie przez zakłady opieku- | 

mamy w jaźni młodzieńców, podle: 

czczym marzeniom, rozwój rozumu, 

W wielu z dzisiejszej młodzieży | 

— Zjazd Związku Naucz. Szk. 
;Powsz. W dniach 11, 12 i 13 czer- 
wca r. b. odbędzie się w Wilnie 
zjazd wojewódzki członków polsk. 
naucz. szk. pow. W zjeździe wezmą 
udział okręgi szkolne: Białostocki, 
Poleski i Wileński. Poruszane będą 
następujące sprawy: 1) sprawy ide- 
owe, 2) samorządy szkolne, 3) usta- 
wa o szkołach dla mniejszości naro- 
dowych, 4) kasy samopomocy 5) 
sprawy lokalne i organizacyjne (x) 

— Oświata pozaszkolna. W 
pierwszem półroczu 1924/1925 roku 
naukowego założono 3 szkoły, z cze- 
go zawodowa — dokształcająca im. 
Promienistych i zawodowa—dokształ- 
cająca żeńska im. Konopnickiej w 
Wilnie oraz jedna w Nowej Wilejce 
—szkoła wieczorowa dla dorosłych z 
programem 7 klas. szkół powszech- 
nych im. Adama Mickiawicza, 32 je- 
dno klasowych kursów dla dorosłych 
oraz szereg kursów sezonowych. 

Zostalo wygłoszonych 86 popu- 
larnych odczytów, z tych większość 
była ilustrowana przy pomocy latarni 
projekcyjnej, urządzono 36 przedsta- 
wień amatorskich, oraz powełano do 
życia 2 chóry. 

Bardzo intensywnie pracuje na 
tem polu Ognisko nauczycielskie w 
Mejszagole. W miesiącu lutym Og: 
nisko to wygłosiło 12 referatów, ilu: 
strując je przezroczami. 

Oświata  pozaszkolaa najlepiej 
przedstawia się w powiecie Oszmiań- 
skim. (x) 

— O prawa dla seminarjum 
żydowskiego. Niedawno żydowska - 
rada narodowa otrzymała od mini: 
sterstwa oświaty odpowiedź na swój 
memorjał w sprawie przyznania ży- 
dowskiemu i hebrajskiemu seminar- 
jum w Wilnie praw państwowych. 

Ministerstwo oświaty zgadza się 
dać uczniom obydwu seminarjėw 
prawa pod warunkiem żeby ostatecz- 
ne egzamina odbywały się przed ko- 
misją, zatwierdzoną przez władzę 
szkoną i w obecności przedstawiciela 
rządu, 

Prawa polegać będą na tem, że se" 
minarzyści będą mogli zostać nauczy” 
cielami w szkołach powszechnych 
jeśli będą tam przedmioty żydowskie. 
Ministerjum jednak otrzymanie praw 
uzależnia od kwalifikacji seminarjów 
i Ministerstwo oświaty żądać będzie 
od zarządu centralnego komitetu o- 
światy w Wilnie i od stowarzyszenia 
„Tarbutt“ „wprowadzenia niektórych 
zmian do swoich statutów, celem do- 
stosowania ich do ogólnych przepi- 
sów o seminarjach w Polsce. (x) 

ZE SZTUKI 
— Na wystawę obrazów art. 

mal. Michała Czepity z Warszawy, 
|wileńskich artystów malarzy rzeźb i 
jkilimów w salach Kasyna Oficerskie- 
igo przybyło jeszcze w tych dniach 
|kllka większych obrazów T. Szwane- 
bacha, przedstawisjących widoki mor- 
skie o przedziwnie subtelnym kolo- 

"rycie, krajobrazy oraz większe płótno 
„p. t. „Walka orłów”. Ponadto zwięk- 
jszył się także ruch sprzedaży obra- 
| zów na wystawie; oprócz trzech ob- 
REAR JED EAST TA EMS LTV KISS VIENS S 

Najlepszy środek odżywczy 

KAKAO 
fabryki „PAC“ 

Żądać wszędzie! 

  
ków. Przeciwdziałanie temu jest po 
nad siły samego tylko nauczycielstwa. 
Religja podtrzymuje życie duchowe, 
życie oparte na dobrem wychowaniu 
rodzicielskiem popartem przykładami 
i praktykowaniem cnót. Wielu z mlo- 
dzieży niema ani takiego wychowa” 
nia, ani żywej w sercu religji. Za to 
odpowiadają rodzice. Młodzież nasza 
nie lubi cnót ukrytych i to ją poz- 
bawia samopoczucie głębi i wartości 
osobistej. Psychoza powojenna przy 
niesiona z pola walki, rodzi zarozu- 
miałość, arogancję, często chęć zem- 
sty i załatwianie trudności z bronią 
w ręku, 

Pisząc to, nie tłumaczymy  pie- 
kielnego czynu dwóch zbrodniarzy. 
Sam on mówi za siebie. Ale rzuca- 
jąc kilka uwag dla osób zaniepoko- 
jonych o przyszłość dzieci, wołamy, 
o pomoc rodziców, korporacji i spo- 
łeczeństwa nad niszczeniem przyczyn 
tego stanu i nad poważnem zaję- 
clem się młodzieżą w ich życiu po- 
za szkołą. 

Nauczycielstwo gimn. im. Lelewela, 

Wilno, dnia 12/V 1925 r. 

    
4



4 > WILŁKASKI "Ne 107 (259) 
  1 

razów Michała Czepity, które zostały 
nabyte, nawiązano także pertraktacje 
celem nabycia dwuch obrazów Wac- 
ława Dawidowskiego. 

— Organizacje robotnicze na 
wystawę obrazów. W celu ша, 
wienia zapoznania się z dziełami 
sztuki polskiej 1 współczesną twór- 
czością polskich artystów jaknajszer- 
szym warstwom społeczeństwa wi- 
leńskiego, obniżył zarząd otwartej 
obecnie w salach Kasyna Oficer$kie- 
go przy ul. Mickiewicza 13 wystawy 
obrezėw artysty malarza Michała Cze- 
pity z Warszawy, Wilsūskich arty: 
stów malarzy, rzeźb i kilimów,—cenę 
biletów wejścia na wystawę grupami 
do 25 groszy od osoby. Zarządy or- 
ganizacji robotniczych powinne sko- 
rzystać z tej zachęty do zwiedzenia 
wystawy. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Posiedzenie Komitetu Wo- 
jewódzkiego Pomocy Akademi: 
kom. W dniu 14 maja r.b. odbędzie 
stę posiedzenie wojewódzkiego komi- 
mitetu pomocy ukademikom. (x) 

— Kasa Chorych Bratniej Po: ! 
mocy U. S. B. Kancelarja Kasy Cho- 
rych przy Bratniej Pomocy Polskiej | 
Młodzieży Akademickiej Uniwersyte-   tu Stefana Batorego w Wilnie czyn- 
ną codziennie prócz niedziel i świąt 
od godz. 4 do 7 wiecz. gdzie udzie- | 
lają się wszelkie informacje. 

— Ambulans Akademicki Kasy. 
Chorych. Ambulans Akademicki Ka- 
sy Chorych przy Bratniej Pomocy Pol. 
Młodz. Akadem. Ч. 5. В. w Wilnie, 
przy ul. Wielka 24 na piętrze. Prog- ' 
ram dyżurów następujący: 

Dr. Mańkowski — choroby skórne : 
i weneryczne — 3 razy tygodniowo, | 
poniedziałki, środy i piątki od godz. i 
5 — 6 wiecz. i 

Dr. Med. Burdzyńska Marja — 
choroby kobiece i drobna chirurgja— 
3 razy tygodniowo, poniedziałki, śro: ; 
dy i piątki od 4 — 5 pp. 

Dr. Med. Toczyłowski — choroby : 
wewriętrzne — 3 razy tygodniowo, ' 
wtorki, czwartki i soboty od godz. 
6 — 7 wiecz. 

Lekarz Dentysta Lewicka — 3 ra 
zy tygodniowo, wtorki, czwartki i so 
boty od 4 — 6 wiecz. 

— Wydawanie ubrań. Sekcja Za- 
opetrzenia Bratniej Pomocy Pol. Młodz. 
Akadem. U. S. B. niniejszem podaje 
do wiadomości członków T-wa, iż w 
dniu wczorajszym (12 maja) rozpo* 
częła w lokalu Mensy Akadem. (Bak 
szta 11) wydawanie: 

1) ubrania męskiego, 
2) obuwia damskiego, 
3) lusterek, oraz 
4) kamieni do golenia. 
Wyżej wymienione przedmioty 

otrzymać można w g. od 14 min. 30 
do 15 min. 30. 

— Wycieczka do Trok. Sekcja 
Kulturalno-Oświatowa T-wa Bratniej 
Pomocy Polskiej Młodzieży Akade- 
mickiej U. S. B. w Wilnie organizuje 
w niedzielę dnia 17 maja r. b. towa 
rzysko-krajoznawczą wycieczkę do 
Trok (kolają do Landwarowa stamtąd, 
piechotą). 

Uczestniczyć mogą członkowie 
Bratniej Pomocy orsz akademicy U. 
S. B. przez nich wprowadzeni. Zapi- 
sy przyjmują się do dnia 14 b. m. 
(czwartek) włącznie w Sekretariacie 
Bratniej Pomocy ul. Wielka 24 w 
godz. urzędowych od 7 — 9 wiecz. 
Szczegóły w programach. 

  
   

TER „Piccadilly“ 
JL. WIELKA 42. 

  

  

  

Flance—Rozsada 
warzywne I kwiatowe w wielkim wyborze polecają 

Lakłady ogrodnicze w Wilnie 
ul. Sadowa Nr. 8, 
ul. Słowackiego Nr. 

Ceny umiarkowane. Sprzedaż od godz. 7 do 16. 

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

BIURO REKLAMOWE 
Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy: 
chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

;, wiatowej komisji 

Francuskie arcy- 
dzieło fllmowe 

  

RÓŻNE. 

— Hodowla gołębi pocztowych. 
Utrzymywać i hodować gołębie pocz- 
towe może tylko obywatel Państwa 
Polskiego za zezwoleniem właściwej 
władzy administracyjnej pierwszej in- 
stancji w porozumieniu się z władzą 
wojskową, w której okręgu onę ma- 
ją być utrzymywane I hodowane. (x) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Zabezpieczenie  bezrobot- 
nych w powiatach. W związku z 
rozciągnięciem ustawy z dnia 18 lip: 
ca 1924 o zabezpieczėniu na wypa- 
dek bezrobocia na powiaty okręgu 
zdministracyjnego wileńskiego, wyje- 
chał de Głębokiego i Duniłowicz p. 
Baranowski — kierownik obwodowe- 
go biura funduszu bezrobocia dla 
omówienia z władzami samorządowe" 
mi sposobu wprowadzenia rzeczonej 
ustawy. 

Celem otrzymania bliższych in- 
strukcji, co do wprowadzenia tej u- 
stawy w życie, p. Baranowski, po 
powrocie z prowincji, wyjeżdza do 
Warszawy. (x) 

SPRAWY _ BUDOWLANE. 

— Odbudowa kraju. W dniu 
wczorajszym urząd delegata Tządu 
otrzymał zawiadomienie, iż minister- 
stwo robót publicznych akredytowało 
700 złotych dla wileńskiego okręgu 
administracyjnego, na odbudowę go- 
spodarstw zniszczonych przez wojnę. 

— Posiedzenie komisji odbu- 
dowy pow. Wileńsko-Trockiego. 
Wczoraj odbyło się posiedzenie po- 

odbudowy pow. 
Wileńsko Trockiego na  którem zo- 
stało postanowionem udzielić 16 tys, 
zł, jako pożyczkę na odbudowę, o- 
raz 600 fest metrów =budulcu, Na po- 
wyższem posiedzeniu na pierszym 
planie zostały uwzględnione potrze- 
by gminy Podbrzeskiej i Olkienickiej. 

- SPRAWY_ ROLNE. 

— Opłaty scaleniowe. (Koma' 
sacyjne) na mocy ostatniego гогро- 
rządzenia opłaty scaleniowe z pomia- 
rem starego stanu posiadania wyno: 
szą 18 zł. od hektara i 12 zł. bez po* 
miaru starego stanu posiadania. (x) 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Ustawa o granicach miast. 
Na mocy ostatniego rozporządzenia 
ministerjalnego zostaje rozciągnięta 
na województwo Wileńskie moc u- 
stawy z dnia 20 lutego 1920 roku w 
przedmiocie zaliczania osad wiej- 
skich w. poczet miast oraż zmiany 
granic miast. 

Wobec wejscie w życie powyższej 
ustawy traci swą dotyczasową siłę 
art. 3, rozporządzenia b. Kom, Gen. 
Ziem Wschoznich z dnia 14 sierpnia 
1919 r. o ustawie wileńskiej. (x). 

— Wybory do Rady Miejskiej 
w Trokach. W dniu 10 bm. od- 
były się wybcry do Rady Miejskiej 
w Trokach. Przyczem głosowanie 
dało następujące wyniki. Do składu 

;Rady Miejskiej w Trokach weszło: 
7 polaków, 3 żydów i 2 karaimów. 

Z powyższych wyborów do Rady 
Miejskiej został wybrany były bur- 
mistrz m. Trok. Frekwencja przy 
głosowaniu była bardzo słabą ponie- 
waż na przeszło 1.100 osób upraw- 
nionych do głosowania, głosowało 
tylko 899 osób. (I) 

Tragedja w Lourdes 

6 (dawn. Kaukazka). 

  
Wydawca w imieniu współwiaścięjei Józał Batorowisz. 
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SPRAWY GOSPODARCZE. 
1 

— Пе tytoniu można przywo- 
zić z zagranicy. Podróżni przekra- 
czający granicę celną, mogą przywo- 
zić ze sobą bez pozwolenia i bez 
uiszczenia opłaty wyroby tytoniowe, 
nie przekraczające wagi jednego 
kilograma.Przy przewożeniu lub spro- 
wadzaniu większych ilości tytoniu 
lub wyrobów, tytoniowych, osoby 
prywatne muszą uzyskać odpowied- 
nie zezwolenie dyrekcji monopclu 
tytuniowego. Podanie o zeżwclenie 
należy wnosić do właściwej władzy 
skarbowej pierwszej instancji, wy- 
szczególniając w niem ilość, gatunek, 
względnie rodzaj i źródło nabycia | 
tytoniu, względnie wyrobów tytonio- 
wych, oraz cel sprowadzenia, jak 
również wskazać przez jaki urząd, 
celny tytoń będzie sprowadzany. Od; 
tytoniu (względnie wyrobów tytonio- | 
wych), sprowadzanego z zagranicy, ' 
jest pobierana należytość monopolo- 
wa, wynosząca za jeden kilogram 
netto: 1. od. tytoniu 10 złotych, 2. od: 
tabaki 5 złotych, 3. od tytoniu do, 

fajek, tytoniu w krążkach 
i zwitkach 18 złotych, 4. od cygar 
250 złotych, 5. od tytoniu cienko 
krajanego do papierosów 75 złotych 
i 6. od papierosów 75 złotych. (x) 

— Umarzanie kar pieniężnych. 
Kwota 500 złótych, do której wolno 
izbom skarbowym zniżać lub umarzać 
na prośbę interesowane| osoby, kary 
pieniężne lub podwyżki została pod- 
wyższona do 5000 złotych. (x) 

— Konsolidacja ruchu  spół- 
dzięlczego spożywców w Wilnie. 
Dnia 2 maja r. b. odbył się w Wilnie 
zjazd pełnomocników. Związku Sto- 
warzyszeń Spożywców ziemi Wileń- 
skiej, na którym postanowiono po- 
łączyć się ze Zwłązkiem Polskich 
Stowarzyszeń Spożywców w Warsza- 
wie. „Społem”, który ostatnio po po- 
łączeniu się z nim Związków Robot- 
niczego i Urzędników przemianował 
się na „Związek Spółdzielni Spożyw- 
ców Rzeczypospolitej Polskiej". Obrót 
Związku Wileńskiego w ciągu roku 
1924 wyniósł '8,160,000 zi, m czysty 
zysk 7,951 zł. Związek posiada oprócz 
hurtowni w Wilnie 6 składnic: w 

' Bohdanowie, Mołodecznie. Duksztach, 
Postawach, Smorgoniach i Głębo- 

| kiem; Ostateczne połączenie nastąpi 
1 czerwca i w tym czasie zostanie 
w”Wilnie utworzona rada: okręgowa, 
która będzie miała charakter opin- 
jodawczy. 

  

Z POCZTY. ' 
1 

— Nowe marki pocztowe. Z i 
dniem 5 maja r. b. zostały wprowa: | 
dzone nowe marki pocztowe warto- 
ści 5, 10 i 15 groszy. (x). 

— Akta osobowe byłych urzę- | 
dników poczty rosyjskiej. Gene-| 
ralna Dyrekcje Poczt i Telegrafów 
otrzymała z Rosji sowieckiej w myśl | 
umów trektatu ryskiego, akta oso: | 
bowe byłych urzędników poczty ro- 
syjskiej na ziemiach polskich. 

Mioisterstwo spraw wewnętrznych 
zawiadomiło o tem (rząd Delegata 
Rządu, aby podać o tem do wiado 
mości zainteresowanym urzędnikom. 

Fkta te mogą mieć wartość dla | 
byłych urzędników poczty rosyjskiej 
przy obliczaniu ciągłości służby i 
emerytury (x). 

Żądajcie wszędzie „„Kuzjera Wileńskiego”, 
  

Tow. Przemysłowo 

„SPÓJNIA s: oi 
Wilno, ul. Mickiewicza 34, tel. 370. 

Adres telegraficzny: „Spójnia—Wilino''. 

Poleca z własnych składów: 

Wapno, cement, glps, kredę, cegłę, bud. piec., cegłę ogniotrwałą, dcchów- 
blachę czarną ocynkowaną, żelazo han- kę, papę dachową, s.nołę, kafle, 

dłowe, gwoździe, okucie do drzwi I okien, okucie plecowe, różne wyroby 
żelazne. Artykuły wodociągowe i kanałlzacyjne. Instalacje elektryczne It. p. 

Węgiel kamienny opałowy, kowalski, drzewny I koks 
z dostawą do domów. 

  

Uwadze P. p. Kupców, 
Introligatorów i sklepów 
przyborów szewskich 

,. Chrześcijański Hurtowy Skład papie” 
ru i materjałów piśmiennych p. f. „PA 
PIER', Wilno, Zawalna 13, poleca w du- 
żym wyborze papier opatrunkowy, szpagat, 
torebki, bibułkę na serwetki oraz tekturę 
(bez piasku). 

Sprzedaż hurtowa. Ceny konkurencyjne 

  

(CREDO) wielki dramat w 8 akt. zmegań ludzkich o wiarę I т!- ! 
łość. Obowiązkiem każdego jest zobaczyć ten film. W celu uni- 

knięcia natłoku Publlczności uprasza s'ę o przychodzenie na wcześniejsze seansy. Początek o godz. 2, 4, 6, 8 1 10 wiecz 
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„RUCH WYDAWNICZY 
— pWlino* wyszła z druku księga 

Handlowo-Przemysłowo Informacyjna „Wil 
no*. 

Wydawnictwo powyższe zosłało wydane 
bardzo starannie, tak pod względem wy* 
glądu zewnętrznego, jako też I oprecowa- 

nia redakcyjnego. 
Księga „Wilno” posiada bardzo obszer- 

ny dział informacyjny ! adresowy, zebrany 
l zredagowany przez b. lospekiora Śkarbo- 
wego p. Adama Skarzyńskiego | obrazuje 
to mozolne i powolne odradzanie s'ę hand- 
lu I przemysłu m. Wilna I Ziemi Wileńskiej 
po długotrwałej wojnie wszechświat: wej. 

Księga „Wiino” napewno będzie służyć 
jako poradnik I podręczny Informator każ- 
demu kupcowi, przemysłowcowi | cbywżłe- 
lowi Ziemi Wileńskiej, ze względu na róż- 
norodnośc fachowych informacji. 

Przy imponujące| objętości księgi prze: 
szło 600 stron, cenę 6 zł łącznie z dodat- 
kiem „Kalendarz kupca* uważamy za bar- 
dzo mizką. 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski. „Koniec świata*. Dzi- 

siaj powtórzenie oryglnalnej fantazji dra- 
matycznej, znanego w Wilnie Romualda 
Kawalca „Koniec świata*. Piękna muzyka, 
skomponowana przez dyr. Wilińskiego | 
doskonała gra artystów zapewnia tej sztuce 
powodzenie na czas dłuższy. 

— Przedstawienie popołudniowe 
dia młodzieży szkolnej. W niedzielę 
o g. 4ej pp. w Teatrze Polskim graną bę- 
dzie „Gwałłu, co się dzieje“—komedja Al. 
Fredry. Ceny miejsc nejniższe. 

— „Manewry jesienne. Dziś me- 
lodyjna 1 efektowna operetka Kalmana 
„Manewry jesienne" ze znakomitą artyst- 
ką W. Kawecką w roli Baronowej Rizy von 
Mirbach. Wśród wykonawców ról główniej- 
szych ujrzymy zawsze mile oklaskiwanych 
pp. Kozłowską, Krugłowskiego I Sempollń - 
skiego. Operetkę tę niezmiernie pomysło- 
wo wyreżyserował M. Dowmunt, który nie- 
bawem opuszcza Wilno, udając się na za- 
slużony wypoczynek. 

— „Jak Wicek Wiieńczuk pognę- 
bit śmierć'*—śliczną a fantastyczną baśń, 
gwoli rozradowania serc naszej młodzieży 
I dzieci, przygotowują nasi artyści. pod wo- 
dzą p. Wyrwicza na niedzielę dn. 17-go 
maja w Teatrze Wielkim na Pohulence o 
9. 4-е) рр. 

WYPADKI i KRADZIEŻE 

w Wilnie. 

— Tajemniczy zamach W dniu 11 
b. m. żostała lekko raniona w czoło wy- 
strzałem z rewolweru Kantorowicz Lila zam. 
przy ul, Nowogródzkiej 4. Bliższych szcze- 
gółów brak. Dochodzenie w toku. (!) 

— Dziewczęta wciąż gliną. W dniu 
11 b. m. Michniewicz trzida zameldo- 
wała policji, że jej wychowanka Pantalo- 
wicz Genowefa lat 14, w dniu 10 b. m, 
wyszła z domu i dotychczas nie wróciła. 
Trzeba zaznaczyc, że w ostatnich dniach 
dają się zauważyć powyższe wypźdki nie- 
mal, że codziennie. Wczoraj podawaliśmy 
2 wypadki o zaginięciu 2 dziewcząt, a dzi- 
slaj znowu jeden, cóż by to znaczyło? (I) 

— Podrzutek. W dniu 11 b. m. o go- 
dzinie 23, pod Halą Miejską znaleziono 

rzutka płci żeńskiej, w wieku około 3 
miesięcy, którego skierowano do przytułka 
„Džieclątka Jezus“. (I) 

— Pożar w Hall Miejskiej. W dniu 
1l b. m. o godzinie 8 minut 30, w zam- 
kniętym straganie Cypy Rajchelewicz wy- 
buchł pożar, który niezwłocznie został stłu- 
miony. (1) 

— Kradzież. W dniu 11 b. m. z miesz: 
kania Dernackiego Lejzera zamieszkałego 
przy ul. Ponarskiej 32, nieznani sprawcy 
za pomocą włamania okradli, zabierając ze 
sobą rozmaite rzeczy. (!) 

Na prowincji. 

— Tajemniczy osobnicy. W dniu 6 
b. m. w godzinach przedpołudniowych nie= 
znani osobnicy rozniecili ogleń w lesie na- 
leżącym do wsi Boruny. powiatu Brasław- 
skiego, zawdzięczając któremu powstał po- 
żar lasu, iecz dzięki energicznej akcji 15 
kompanji granicznej, ogeń w prędkim cza- 
sie zdołano ugasić. Bliższych szczegółów 
brak. (1) 

— dtonięcie. W dniu 11 b. m. w je= 
ziorze Łuczaj powiatu Brasławskiego, uto- 
nął podczas kompieli Arkadjusz Osimienko 

  

lat 15, zwłoki po godzinowym poszukiwa 
niu zostały wydobyte. (1) 

— Peżar budyniu. W dniu 5 b. m. 
o godzinie 21 w zascianku Krosza gm. Tur- 
glelskiej powiatu Wiłeńsko Trockiego, spalił 
się dom nowo-wybudowźany na szkodę Sza- 
fatowicza Czesława. Pożar powstał wskutek 
rzucenia w smiecie niedopałka od papie- 
rosa. Strat na razie nie ustalono. (l) 

— Pożar lasu. W dniu 8 b. m. w ia 
sach dóbr Baranowo gminy Janiszskiej, 
powiatu Wileńsko-Trockiego, wybuchł po- 
żar który się rozszerzył w kierunku Nowo- 
Swięcian, lecz dzięki energlcznej akcji 8 
Kompanji Straży graniczne oeraz miejsco 
wej ludności, pożar zdołano ugasić. Obszar 
wypalonego lasu wynosi przeszło 4 kilo- 
metry. Przyczynę pożaru narńzie nie usta- 
lono. (1) 

Ze sportu. 
1 pp. Leg.—Makkabi 4:1 (2:0) 

W sobotę dnia 9 b. m. na boisku 
„Makkabi* odbył sią mecz pomiędzy po- 
wyższemi drużynśni ze znacznem zwy- 
cięstwem. jak to było do przewidzenia, 1 
pp. Leg. 

Sparta — Cresovia. 

Dawno już wilnidnie nie oglądali gry o 
mistrzostwo. To też po szeregu gier towa- 
rzyskich w r. b. na grę Sparta — Cresovia 
publiczność przypatrywała się obojętnie, 
gdyż drużyny nie wykazały żadnej gry kom- 
binacyjnej a tylko chęć zwycięstwa. 

Zwyciężyła więcej ambitna „Sparta” w 
stosunku 3:2 (0:0). 

W zwycięzkiej drużynie podkreślić na- 
leży grę Drozdowicza, Smilglna | Woro- 
szyłło. 

Podkreślić należy nie sportowe się za- 
chowanie na boisku p.B. K. Wszak że mi- 
nęły te czasy, kledy publiczność zachwy- 
cała się „sztuczkami klownskiemi*, a już 
rozumie się na grze I jej potrzebuje. 

Sędziował b. dobrze p. Leszczyński, 
który też wydalił z boiska B. K. (x) 

Z rynku. 
Rynek wewnętrzny był bardzo oży- 

wiony. Dostarczono wielką ilość kwiatów 
1 zieleniny. 

Ceny były następujące: 
Żyto za kilogram 0,34—0,35, pszenica 

0,34—0,35, jęczmień 0,31—0,32, owies 0,34, 
gryka 0,30—0,82, siano 0,09—0,12, słoma 
0.09—0,11, groch 0,40—0,40, fasola biała 
0,55 — 0,65, mleko za litr 0,30—0,40, śmieta- 
na 2,00—2,30, masło 4,60—5,00, ser wiejski 
1,50—1,70, kartofle 0,12—0,18, otręby 0,28— 
0,:8, jaja 0,10—0,15 za sztukę. (p) 

      

  

Giełda warszawska 

z d. 12—V 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 26,28 26,35 26,22 
Dolary 5,18 5,20 5,17 
Holandja — 209,00 209,50 208,50 
Londyn 25,203/4 26,27 25,14 
Nowy York — jak gotówka. 
Paryż 27,15 27,2: 27,08 
Praga 15,42 15,45 15,39 
Wiedeń 73,18 73,36 73,00 
Włochy 21,35 21,40 21,30 
Szwajcarja 100,58 100,83 100,83 
Stockholm 139,22 139,25 139,60 
Kopenhaga 96,05 96,30 95,80 
Funty ang.  24,861/4 24,921/2 — 24,81 
Franki fr. 27,31!/1 27,38 27,25 
8 proc. Poż. konwers. 70—70—71 
Poż. kolej. 90—89—90 
Pożyczka zł. 82 
Poż. dolar. 59 (w zł. 305,911/2) 
41/2/0 listy z. T. Kred, Z. przedw. 23,25—22,80 
500 listy z. warsz. przedw. 18,55—18,85 
4/a 6 warsz. przedwoj. 17,85—17,50—17,80 
6,/0 obligacje Warszawy rublowe 13 

. SJ 

Redaktor Józef Batorowicz. 

EASA TK ia or EEG ERA 

“Dr. W. Legiejko 
Choroby wewnętrzne. Spec. pluc i żo- 
łądka. Przyjmuje od 9—11, 6!/2—7/2 wlecz. 

Ul. Ad, Mickiewicza 12, m. 1. 

  

  

  

Handlowe 

SOLECZEE. 
znanych ze swej skuteczności w reumatyzmie, ar- 
tretyzmie, przymiocie, chorobach skórn. i nerwow. 

Otwarty od 11 maja do 20 września 
Ceny mieszkań i utrzymania zniżone. Informacje i 
prospekty wysyła Zarząd Solca, poczta Solec-Zdrój. 

ZAKŁAD WÓD 
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kupię kamienicę 
dwu lub 8-ch piętrową w 
stanie _nieukończonym. 
Oferty zgłaszać: Bratnia 
Pomoc Polskiej Młodzie- 
ży Akademickiej U. S. B. 
ul. Wielka 24, w godz. 
8—9 wiecz. codziennie. 

(Telefon 7—70). 

książkę woj: 
Zgub. skową na Im. 
Mikołaja Woskobonicza, 
wyd. przez P. K. U. Wil- 

no unieważnia się   
Czasopisma, 

° ба аи на ост оо лат 23 
Polska drukarnia nakładowa 

„LUX“ 
Wilno, ul. Żeligowskiego 1 

Telefon 203. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

1 introligatorskie szybko i dokładnie 

Księgi rachunkowe, 

Książki, broszury, 

Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe i ilustracyjne 

Światłodruki. 

MER ia aa gi 

Żądajcie wszędzie 

„Kurjer Wilenski“ 

Drak, „Aux“, Želigowskiego 1, 

 


