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SEJMIK NAUCZYCIELSKI 
W WILNIE. 

W społeczeństwach oddawna zor- 

ganizowanych normalnie, całokształt 

życia jest uregulowany jak dokładnie 

funkcjonujący mechanizm zegarka. 

Każdy pracuje na swoim odcinku, w 

swojej specjalności i tak się całość 

składa. U nas jeszcze w tylu dziedzi- 

nach przeorywa się grunt nie tyle mo- 

że dziewiczy, co nieuprawny, że fun- 

kcje i zobowiązania, działalności i od- 

powiedziałność, zaziębiają się i gro- 

madzą na barkach jednych i tych sa- 

mych ludzi, którzy muszą wystarczyć 

na wielu, 

Nie trudno się domyślić, że chcę 

mówić o nauczyciełstwie, i to specjal- 

nie wiejskiem, któwego praca zawodo- 

wa od lat dwunastu w wolnej Polsce, 

komplikuje się pracą społeczną, konie 

czną w naszych warunkach, wobec od 

ległości wiejskich osiedli od centrów, 

złych dróg, długich zim i wielu innych 

czynników, sprawiających niebywałe 

trudności w uspołecznieniu i wycho- 

waniu obywateiskiem młodzieży i do 
rosłych. 

Nauczycielstwo, obok ciężkich i 

wymagających wielkiego wysiłku u- 

mysłowego zadań pedagogicznych. 

stanęło do sżeregów armji ochotniczej 

mającej na celu codzienną walkę z 

ciemnotą wogóle, z brakiem kultury 

w otoczeniu, z licznemi potrzebami 

wsi, które należało uczyć jak zaspo- 

koić, z ujemnemi objawami, słowem 

zajęcie się tem wszystkiem co stanowi 

dziś życie wsi. Z tem trzeba było dać 

sobie rady, zaspokoić potrzeby i cie- 

kawości, pytania i niedole. 

W mieście znów, wychowanie star 

szego pokolenia w komitetach rodzi- 

cielskich, wnikanie w warunki ro- 

dzinne dzieci, dożywianie, sporty, 

wycieczki, cały zakres filantropijny, 
również musi mieć w nauczycielstwie 
ostoję i pomoc każdodzienną. 

Na wsi zadania nauczyciela są .je- 
szcze bardziej skomplikowane. Musi 

on być na zawołanie prawnikiem, hy- 

gjenistą, architektem, rolnikiem, og- 

rodnikiem, sportowcem, špiewakiem, 

muzykiem, aktorem i reżyserem, in- 

struktorem wojskowej muszty i stra- 

żackich ćwiczeń, malować dekoracje 

i organizować wycieczki krajoznaw- 

cze, być jednym słowem encyklopedią 

wsi i światełkiem w mroku. 

Kto zbliska mógł się napatrzeć na 

życie w naszych zapadłych wioskach 
zimą i na zajęcia nańczycielskie w 

tych warunkach, musi być z całem uz- 

uaniem i czcią zwłaszcza dla tych 

młodych dziewcząt, które zwykle prze 

rzucone z miasta lub z bardzo dale- 

kich stron, muszą sobie dać rady 7 о- 

toczeniem całkiem nieznanem, z lu 

dem, którego mowy niezawsze dobrze 

rozumieją, z ogromem pracy pedagoa- 
gicznej i warunkami mieszkaniowemi 

bardzo prymiaitywnemi. A dopieroż 

stosunki z łudźmi! Bywają dobre, na 

ogół są dobre, przyjazne i życzliwe. 

Ludność ceni wysiłki nauczycielstwa, 

a młodzież wiejska niema bliższych 

Przyjaciół w organizowaniu swych im 

prez sportowych czy kulturalnych. 
Ale bywa i zgoła inaczej, bywają in- 

irygi, podstępy, zazdrości i szykany. 
Bywają młode życia zatrute tęsknotą, 
oszczerstwem, niechęcią ludzką. By- 
wa też praca nad siły, chłód, choroby 
płuc i gardła, wie coś o tem zakopiań- 

skie sanatorjum... 

Od lat już jedenastu weszło w zwy 

czaj, że nauczycielstwo Okręgu szkol- 
nego wileńskiego, obejmującego wi- 

leńskie i nowogródzkie woj. przed 
wielkiemi wakacjami zjeżdża się do 
Wilna, by przez delegatów ognisk na- 

uczycielskich czynić przegląd swych 

prac rocznych. ; 

Na obszarze Okręgu Wileńskiego 

pracuje obecnie koło 4,506 nauczycie- 
li z czego 68,8 proc. przypada na Z. 

N. P. cz. Związek Nauczycielstwa Pol 

skiego, 27,44 proc. na niezrzeszonych 

nauczycieli, a 3,76 proe. na Stowa- 

rzyszenie Chrześcijańsko - Narodowe. 

Te-dane obrazujące stan organizacyj- 

ny nauczycielstwa, nie obejmują włą- 

czonych powiatów białostockich (gro- 

dzieńskiego, suwalskiego, wołkowys- 

kiego i białostockiego), gdzie na ty- 

siąc etatów nauczycielskich, stosunek 

ielstwa związko- 

Pracują 

  

procentowy nauce 

wego jest jeszcze większy. 

oni rzec można, na wszystkich odein- 

w organizacjach 

samo- 

  

kach życia gminy: 

spółdzielczych, rolniczych, w 

rządzie gminnym, 'w kulturalno-oświa 

towych i sportowych imprezach. Pla- 

nowo rozłożona robota, rozpatrywana 

jest konferencjach pedagogicz- 

nych a  wcielana- na kursach samo- 

kształceniowych, w bibljotekach zwią 

zkowych, zabawach i teatrach, oraz 

tak szczęśliwie 

świętach pieśni i t. p. 

na 

zapoczątkowanych 

Organem prasowym Związku jest 

praktycznie redagowany miesięcznik 
„Sprawy Nauczycielskie, wydawany 

przez Związek. 

W ostatnim roku rozrasta się 

przy Okręgu Związku Sekcja Nau- 

czycielstwa Szkół Średnich, dla skon- 

solidowania prac ideowych z nauczy- 

cielstwem Szkół Powszechnych. W 

Wilnie Sekcja ta prowadzi prace z 

Sekcją Kulturalno-Oświatową Rady 

Wojewódzkiej BBWR., organizujące 

wieczory dyskusyjne i literacko-wo- 

kalne. W sprawozdaniu rocznem, ma- 

jącem się ukazać w najbliższym nume 

rze miesięcznika „Sprawy Nauczyciel- 

skie”, czytamy o ciężkich warunkach 

pracy w roku ubiegłym, o kryzysie 

odczuwanym na wsi w mniejszej mie 

rze ni żw mieście, ale jednak bardzo 

dotkliwym pod względem przeciąże- 

nia pracą, wynikłem z niemożności 

powiększenia elatów służbowych i lo- 

kali z powodu wzrostu dzieci w wieku 

szkolnym i t. p. 

Warunki pracy były wyjątkowo 

ciężkie, jednak przypatrzmy się choć 

by tylko z suchych cyfr na rezultaty: 

Związek przeprowadził na terenie 

powiatów Wileńszczyzny 270 t. zw. 

3-stopniowych kursów dla dorosłych, 

które przesłuchało 6.205 osób przy 

pracy 345 nauczycieli-wykładowców 

na tych kursach. Niezależnie od tego 

normalnie prowadzona była praca w 

związkowych szkołach dla dorosłych, 

uniwersytetach powszechnych, bibljo 

tekach i świetlicach. Niekompletne 

dane w tych dwóch ostatnich działach 

wskazują na ilość 199 bibljotek i czy- 

telni oraz 410 świetlice, w których pra 

cowało 758 sił nauczycielskich. 

Akcja świetlicowa była prowadzo- 

na racjonalnie i obejmowała w swo- 

ich ramach najrozmaitsze formy pra- 

cy, poczynając od działalności Ściśle 

oświatowej w postaci odczytów, czy- 

telnictwa, po przez dziedzinę gospo- 

darczą i artystyczną, wyrażającą się 

w kierowaniu przez nauczycielstwo 

chórami i teatrami ludowemi, wresz- 

cie na organizacji życia rozrywkowo- 

towarzyskiego. Dość wspomnieć, że 

chóry ludowe osiągnęły w roku spra- 

wozdawczym liczbę 257 zespołów i 

3.394 członków. Święta pieśni odbyły 
się w 13-tu powiatach, a ponadto dzia 
łacze związkowi zorganizowali 2.420 

przedstawień przy udziale młodzieży, 

skupionej w 818 zespołach tęatral- 

nych. Ludność z całego terenu z nie- 

zwykłem zainteresowaniem i życzli- 

wością przyjęło akcję nauczycielstwa 
na terenie samorządowym. Odnośna 

sekcja w swej działalności zajmowa- 
ła się w pierwszym rzędzie propagan- 
dą samorządu terytorjalnego; na 
wszystkich zajzdach oddziałów powia 

towych zostały wygłoszone referaty w 

obecności 3.000 nauczycielstwa i przed 
    

МН gpr. zagr. Rzeszy zapowiada zbrojenia 
Kryzys konfer. rozbroj. osiągnął punkt szczytowy. 

GENEWA. (Pat). Prasie międzyna 
rodowej został w dniu 11 bm. zakomu 
nikowany artykuł barona von Neurat- 
ha, który ukaże się jutro w propagan 
dowem wydaniu Niemieckiego Stowa 
rzyszenia Przyjaciół Ligi Narodów w 
Genewie. Artykuł von Neuratha wy- 
wołał wielką sensację w kołach konfe 
rencji, ze względu na usięp następu- 

jący: 
Jeżeli się pragnie streścić z niemie 

ckiego punktu widzenia rezultaty dy 
skusji na konferencji rozbrojeniowej, 
która trwa od 15 miesięcy, należy 
stwierdzić, że nasze żądanie praktycz 
nego zrealizowania zasady równości 
praw przez rozbrojenie innych rozbiło 
się o odmowę rozbrojenia się ze stro- 

Próżne 

GENEWA. (Pat). Delegat brytyj- 
ski Eden odbył dziś jeszcze jedną na 
radę z delegatem Niemiec Nadolnym. 
Jak słychać, wysiłki angielskie nie da 
ły i teraz pozytywnych wyników. 

GENEWA, (Pat). W ciągu całego 
popołudnia kontynuowane były roz- 
mowy między szefami delegacyj frau- 
cuskiej, wielkobrytyjskiej, niemiec- 
kiej, włoskiej i Stanów Zjednoczonych 

Dełegat Wielkiej Brytanji Eden 
zdał sprawę z rozmów, jakie przepro 
wadził w ciągu dnia wczorajszego i 

įszego ranka z delegatem nie- 
mieckim Nadolnym i stwierdził, że 
rozmowy te żadnege rezultatu nie da 
ły. 

Wobee takiej sytuacji delegaci 
Wielkiej Brytanji i Francji zgodnie 
stwierdzają, że kontynuowanie ohee- 
nych poufnych narad z delegatem nie 
mieekim jest bezcełowe i że należy 
sprawę przedstawić prezydjum konte 
reneji, a następnie komisji głównej, 
gdzie każdy w prowadzonych  deba- 

  

ny państw silnie uzbrojonych i że bę 
dziemy zmuszeni uzupełnić nasze zbro 
jenia hez względu na to, czy nastąpią 
jakiekolwiek ograniczenia i redukcje 
ogólnych zbrojeń w ramach planu bry 
tyjskiego, Dalej von Neurath zapowia 
da, że Niemcy muszą stworzyć lotniet 
wo wojskowe i morskie oraz posiadać 
ciężką artylerję, gdyż inne państwa 
nie chcą się wyrzec tych rodzajów 
broni. 

Oriejalne- oświadczenie niemiec- 
kiego ministra spraw zagranicznych, 
że Niemcy, niezależnie od wyników 
konferencji, w każdym razie uzupeł- 
nią swe uzbrojenie, zrobiło ogromne 
wrażenie na wszystkich delegacjach. 

wysiłki. 
tach zajmie jasne stanowisko. 60 poz 
woli definitywnie ustalić odpowie- 
dzialność każdego. A 

Meżna stwierdzić, że kryzys konie 
reneji osiągnął obecnie już punkt szezy 
towy. 

Wrażenie wystąpienia. 
PARYŻ, (Pat), — Genewski korespondent 

agenej! Havasa donosi, że oświadczenia, ra 
warte w zakomunikowanym prasie artykule 
ven Neuratha, wywarły wiełkie wrażenie, wy 
wołująe liczne komentarze i najsiłnie 
tyki. W kołach konrefencji rozbrojen owej 
uważają, iż tego rodzaju urzędowe oświadcze 
nie złożone w chwili, gdy podjęte zostały 
rozmowły między przedstawicielem Nadol 
nym a delegatem W lelkiej Brytanji, który 
jest autorem omawianego obecnie planu roz 
brojeniowego. Dlatego też koła zbliżone do 
delegacji angielskiej nie ukrywały bynajm 
niej osłupienia, jakie spowodowało oświmit 
czenie Neuratha. Ze strony licznych delega- 
cyl postawione zostaje pytanie, czy odtąd w 
łanie konferencji może być prowadzona jaka 
kolwiek owoena praca, gdy bez względu na 
rezultaty konferencji rząd Rzeszy zdecydo- 
wany jest ne hrać ich zupełnie pod uwagę 
i przystąpić, zgodnie z oświadczeniami von 
Neurztha, dė uzupełnienia swych zbrojeń we 
wszystkich dziedzinach, Z drugiej strong 
podkreślić należy, że komisja efektywów ko 
misji rozbrejeniowej wysłuchała dziś rano 
oświadczeń <telegatów Wielk ej Hry į Kel 
all, którzy wypowiedzieli się na rzecz czę- 
ściowego przynajmn ej włączenia hitlerow- 
skich formacyj szturmowych oraz Stahikel- 
mu do innych formaeyj, 

    

  

Miljon pod bronią. 
GENEWA. (Pat), Komitet efekty- 

wów kontynuował w dniu 11 bm. ba- 
danie niemieckich organizacyj wojsko 
wych, w szezególności hitlerowskich 
"oddziałów szturmowych i Stahlhelmu, 
przyczem wielu członków komitetu 
wskazywało na wartość wojskową 
tych organizacyj i na konieczność 
uwzględnienia ich przy obliczaniu e- 
fektywów armji niemieckiej, 

Delegat Niemiec odmówił wyjaś- 
nień eo do liczby członków różnych 
organizacyj, czasu ich służby i t. d. 

Wobec tego delegat Francji przy- 
toczył posiadane przez niego cyfry, a 
mianowicie 600 tysięcy członków od- 
działów hitlerowskich, 520 tysięcy 

Niemiecki attache wojskowy u Pana Marszałka Piłsudskiego 

  

Przed kilku dniami przybył do Warsza- 
wy attache wojskowy Rzeszy Niemieckiej, 
generał Sch hdler. Onegdaj genera. 
Schindler złożył wizytę w Belwederze i by! 

  

slawicieli władz miejscowych na le- 

mat: „Samorząd terytorjalny, a stano 

wisko nauczyciela związkowca”.. Jak 

się dowiadujemy na warsztacie pracy 

tej sekcji znajduje się opracowywanie 

zestawienia bibljografieznego najważ 

niejszych prace drukowanych o samo- 

rządzie oraz zaznajomienia ogółu nau 

czycielstwa z mową ustawą samorzą- 

dową. 

Ogrom pracy nauczycielstwa nie da 

się ująć w ramy artykułu gazety, dzia 

łalność tych ludzi zrzeszonych pod ha 

słem intensywnej, realnej pracy dla 

dobra państwa, można chyba porów- 

nać do wdrążania się ekipy górników 

w ciemne czeluści podziemnych bo- 
gactw. Tak oni z małym kagankiem 

oświaty, wgłębiają się w kraj i w du- 

sze ludzkie niosąc wiedzę w formie 

przystępnej, niosąc naukę obywatel- 

skości, umiejętność organizowania się 

i wreszcie, co jest u nich może najbar 

"dziej zachwycające... niosąc bliźniemu 

. pogodny uśmiech człowieka uspołecz 

nionego. 

przyjęty przez Pana Marszałka Piłsudskiego. 
Na zdjęciu naszem widzimy P, Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w towarzystwie gen. 
Schindlera i grona oficerów polskich. 

"Pen życzliwy stosunek do otocze- 
nia, ten uśmiech, tem cenniejszy, że 

  

wśród ciężkich warunków wywołany 

na twarz młodego nauczyciela ezy wąt 

łej nauczycielki, to doprawdy jeden z 

najbardziej ujmujących argumentów 

do współpracy z nimi. 

  

Nie znać po tych młodzieńczych po 
słaciach ciężaru zadań, któremi są ©- 

barczeni, tam gdzie się na wsi zjawią 

wnet ożywa wszystko i ruch się robi 

społeczny czy kulturalny, wybucha 

śpiew, gra teatr i orkiestra, wyrusza 

wycieczka i dzieci zajadają bułki. Ileż 

odcinków opanowała ta armja poko- 

jowa! Wszędzie niosą swą dobrą wo- 

lę uświadomienie narodowe, świado- 

mość zadań pełnowartościowego oby 

wateła państwa i zwarią gromadą co- 

rocznie ruszają na podbój mrocznych 

krain obojętności i ciemnoty. 

Obyż siły i zapał nie opuszezały 

ich nigdy na ich drodze pełnej kamie- 

ni, ale i pięknych kwiatów które za- 

sieli. Hel. Romer. 

członków Stahlhelmu. 150 tysięcy 
ezłonków innych oraganizacyj wojsko 
wych — razem około i miljona ludzi, 
odbywających przeciętnie 50 dni służ 
by wojskowej w roku. Wynikałoby 
stąd, że organizacje niemieckie odpo 
wiadają armji regularnej, liczącej 140 
tysięcy ludzi. 

GENEWA. (Pat). Na posiedzeniu 
komitetu efektywów za uwzgłędnie- 
niem formacyj hitlerowskich, Stahl- 
helmu i innych organizacyj o charak 
terze wojskowym przy obliczaniu e- 
fektywów niemieckich wypowiedzieli 
się przedstawiciele Anglji, Belgji, Fran 
cji, Polski, Portugalji, Rumuuji, Cze 
chosłowacji, Jugosławji. 

Ppremjer Prystor na Zamku. 

WARSZAWA. (Pat). Premjer Pry- 
stor został w dniu 11 xm. przyjęty na 
dłuższej wizycie pożegnalnej przez p. 
Prezydenia KRzeczypospolitej. 

WARSZAWA, (Pat). W czwartek 
wieczorem Pan Prezydent Rzeczypos 
polilej wydał obiad pożegnalny dla p. 
premjera Prystora. Na obiedzie obecni 
byli wszyscy członkowie dawnego i no 
wego rządu. 

Dzieci na Zamku. 

WARSZAWA. (Pat). W dniu 11 b. 
m. o godzinie 17.10 przybyła na Za- 
mek dziatwa szkół powszechnych Ra 
dy Szkolnej m. Warszawy pod prze- 
wodnictwem prezesa Rady Grabow- 
skiego i posła Smulikowskiego dla zło 
żemia hołdu p. Prezydentowi Rzeczy- 
pospolitej. 

Do zgromadzonej na dziedzińwi 
zamkowym dziatwy podszedł p, Pre- 
zydent w otoczeniu członków domu 
wojskowego i cywilnego. Dzieci od- 
śpiewały hymn narodowy, Pierwszą 
Brygadę oraz kilka piosenek ludowych 
pod kierownictwem p. Meissnera. Pan 
Prezydent rozmawiał z dziatwą przez 
dłuższą chwilę. 

Depesza do Pana Prezydenta 

WIARSZAWA, (Pat). — Z powodu powtór- 

nego obioru Pana Prezydenta: Mościckiego 

ma stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej 

Rada Organizacyjna Polaków z' zagranicy 

wysłała do Pana Prezydenta następującą de- 

peszę: 

„Rada Organizacyjna Polaków z zagrani- 

ey, jako naczelna reprezentacja 8-miljonc- 

wej rzeszy rodaków z poza terenu państwa 

polskiego skiada G| Dostejny Panie Prezy- 

dencie z powodu ponownego obicru na six 

nowisko Głowy Państwa wyrazy najgłębszej 

czci i hołdu*, Prezes: WŁ, RACZKIEWICZ, 

Z-ca Prezesa: JULIUSZ SZYMAŃSKI. 

Wizyty p. premjera 
Jędrzejewicza. 

WARSZAWA. (Pat). Pan Prezes 
Rady Ministrów Jamusz Jędrzejewicz 
przybył w dniu 11 bm. o godz. 13 do 
gmachu Sejmu gdzie złożył wizytę p. 
marszałkowi Sejmu Świtalskiemu i 
marszałkowi Senatu Raczkiewiczowi. 
O godz. 14 p. marszałek Senatu Racz- 
kiewicz rewizytował p. premjera Ję- 
drzejewicza w pałacu Prezydjum Rady 
Ministrów. 

WARSZAWA. (Pat). Pan Prezes 
Rady Ministrów Janusz Jędrzejewicz 
złożył dziś wizytę ks. kardynałowi Ka 
kowskiemu. ы 

  

  

  

Nowy Minister Rolnictwa 
1 Reform Rolnych. 

  

    

Ministrem Ralnietwa q Reform Roln 
ie p. Janusza Jędrzejewicza n 

nowany został, dotychczasowy podsekretarz 
stanu w Prezydjum Rady Ministrów p. Bro- 
uisłąw Nakoniecznikoff-Klukowski, którego 
podokćznę podaj ‹ sein, 

   
   

  

     

WARSZAWA. (Pat). O godz. 13:ej 
objął urzędowanie nowomianowańdy 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 
Dr. Bronisław Nakoniecznikoif - Kli- 
kowski, powitany przez wyższych u- 
rzędników Ministerstwa z podsekre- 
tarzem stanu Wacławem Karwackim 
na czele. . r 

Przejęcie urzędowania 
w Prezydjum Rady Ministrów 

WARSZAWA, (Pat). — W czwar- ° 
tek o godz. 10 rano p. premjer Jęd- 
rzejewieżz przybył do Prczydjmn Rady . 
Ministrów. i odbył dłuższą konferencję 
z premjerem Prysiorem, poczem prem 
jer Prystor przekazał urzędowanie no 
wemu szefowi rządu. 

O godz. 11 urzędniey Prezydjum 
Rady Ministrów z obu dotychczaso- 
wymi podsekretarzami stanu mia. Na- 
koniecznikofi — Klukowskim i wice- 
min. Lechniekim zebrali się w sali 
Asamblowej. Przybyłego na salę prem 
jera Prystora pożegnał w imieniu wszy 
stkich pracowników Prezydjum wice- 
min. Lechnicki. 

Na przemówienie to odpowiedział 
serdecznie w krótkich słowach p. prem 
jer Prystor przypominając dewizę wia 
niejącą w sali Senatu: „Salus Reipu. 
blicae suprema lex esto”, wysuniętą 
już przez-siebie przed dwoma łaty; gdy 
obejmował urźędowanie. Po przemó- 
wieniu premjer Prystor, któremu jed 
na z urzędniczek wręczyła wiązankę 
kwiatów. pożegnał się uściskiem dłoni 
ze wszystkimi urzędnikami, 

Następnie szef. biura prawnego p. 
Paczowski pożegnał p. Nakonieczni- 
koff — Kiukowskiego, który objąt te 
kę ministra rołnietwa. Pan min. Na- 
koniecznikoff — Kiukowski odpowie- 
dział w serdecznych słowach, żegnając 
się z podwładnymi. 

Zkolei wyszedł na salę do zgroma 
dzonych urzędników premjer Jędrze- 
jewiez, do któr. p. w. min. Lechnicki 
zwórcił się z przemówieniem powitał 
nem. Pan premjer Jędrzejewicz pe- 
dziękował za powitanie, wskazując 
jednocześnie za konieczność lojalnej 
i wytężonej pracy. 

Meeting lotniczy. 
WARSZAWA. (Pat). Drugi między 

    

  

  

   

"narodowy meeting lotniczy, który u- 
rządza Aeroklub Warszawski w dniach 
24 i 25 maja br. pod protektoratem Р. 
Prezydenta Rzeczypospolitej, będzie 
wspaniałą rewją naszego lotnictwa, 
która bogactwem programu prześcig- 
nie wszystkie dotychczas: urządzane 
w Polsce imprezy lotnicze. W meetin 
gu wezmą udział prócz polskich lotni 
ków, lotnicy włosey, angielscy, fran- 
cuscy, belgijscy, szwajcarscy, czescy, 
rumuńscy i łotewscy. Pozatem zapo- 
wiedzieli swój przyjazd egzotyczni za 
wodnicy Afryki i Japonji. 

Amb. Chłopowski u Paul] 
Boncoura. 

PARYŻ. (Pat). Minister spraw za- 
granicznych Paul - Boncour przyjął 
w dniu 11 bm. po południu ambasado 
ra Rzeczypospolitej Polskiej Chłapow 
skiego, a następnie ambasadora Włoch 

Dr. Ziehm w Berlinie. 
GDAŃSK. (Pat). Prezydent Sena 

tu Ziehm udał się wczoraj samolotem 
do Berlina. Cel podróży trzymany jest 
w ścisłej tajemnicy.
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Miedzynarodowy 
Dzień Szpitalńictwa 

12 maja 1933 r. 
Wbrew faktycznym i pozornym 

nasiępstwom wstrząsu, spowodowa- 

nego przez „Wielką Wojnę“ — nie 
zamariy w cztowieku uczucia humani 

  

tarne, nie zaginęio uczucie miłości 
bliźniego. 

Szpitalniectwo — to jedna z dzie- 
dzin, dająca humanitarnym uczuciom 
ujście, w oparciu o wciąż nowe i do- 
skonalsze zdobycze wiedzy lekarskiej 
i nauki. 

Przy łożu chorego znajduje się naj 
piękniejsze pole do pracy samarytań- 
skiej, utrata zdrowia jest przecież naj 
większem nieszczęściem człowieka, 

więć tez niewysławioną radością jest u 
zdrowienie, jako triumł wiedzy i ser- 
ca. Tem się tłumaczy, że w wyniku 
wietkiej kuliury i cywilizacji chrześ- 
cijańskiej w pierwszym rzędzie stany 
duchowne i misjonarze nieśli z poświę 
ceniem pomoc choremu, krzewiąc w 
następstwie to zamiłowanie wśród 
świeckich. Dzięki temu wiekowemu 
nastawieniu na budzenie cnót huma- 
nitaraych dziś każdy chory staje się 
bardziej bliskim całego cywilizowane 
go społeczeństwa, coraz więcej two- 

rzy się czynników, inogących w roz 
maitej formie nieść im pomoc doraź- 
ną, lub pośrednią. 

Najlepszem tego świadectwem jest 
chyba „Międzynarodowy Dzień Szpi- 
talniciwa“, odniedawna wprowadzo- 

ny w szeregu państw, jako obchód — 
święta szpitali. Dzien 12-go maja nie 
jest datą przypadkową — jest nią ro- 
cznica urodzin wielkiej samarytanki: 

Florencji Nighiingale, twórczyni me- 
tod opieki nad chorym. Od niej do- 

piero stało się wzniosłą sztuką pielę 

gnowanie chorego, a kierunek nią 

wytyczony dła szkolenia w zawodzie 

piełęgniarskim przyjęty został prze” 
wszystkie narody. 

Raz do roku każdy chory powi- 

nien wiedzieć, że cały świat zewnętrz 

ny, z którego jest wyrwany nawiązu- 

je z nim nici serdecznej i żywej sym- 

patji, że troszczy się i szuka w swych 

najlepszych /odruchach, jak mu 0s- 

łódzić bół, lub zmniejszyć jego roz- 

pacz. 
W dniu tym ma również obowią- 

zek zrobić swój bilans społeczeństwo 

w słosunku do szpitałnictwa. Dodatni 

wynik po roku na tem polu — to naj- 

lepszy sprawdzian naszych wartości. 

Zaożone kilka lat temu Polsk'e 

T-wo Szpitalnictwa zapisało się jedno 

ż pierwszych w poczet członków Mię 

dżynarodowego T-wa Szpitalnietwa i 

"w pracach jego żywy bierze udział. 

Polskie wnioski rozważone będą na 

tegorocznym kongresie w Knocke- 

'sur-Mer. 
Wysiłki Polskiego T-wa Szpitalni- 

ctwa osiągną tem lepsze wyńiki, jeś!: 

towarzyszyć im będzie czynne i žy- 

we poparcie całego społeczeństwa. 
"Wtedy dokona się owa konieczna e- 

wolucja podźwignięcia szpitalnietwa 

do możliwej doskonałości, dła dobra 

chorego, państwa i ludzkości. „Piełę- 

„gnowanie chorych jest sztuką — pi- 

sała Nightingale — i wymaga równie 

wielkiego oddania i równie gruntów- 

nego przygotowania, jak twórczość 

malarza lub rzeźbiarza, a cóż znaczy 

"praca nad martwem płótnem lub 7i- 

mnym marmurem w porównaniu # 

pracą nad żywem ciałem —- świątynią 

Ducha Bożego”. 
Ko 

w sprawie bezpieczeństwa 

ruchu na kolejach. 

Ministerstwo komunikacji wydało 

ogólnik do wszystkich dyrekcyj kole- 

jowych w sprawie ścisłego przestrze- 

gania bezpieczeństwa ruchu podczas 

dokonywania taborem manewrów na 

stacjach. 

Ministerstwo komunikacji przypo 

mina przedewszystkiem konieczność 

ścisłego stosowania się służby stacyj- 

nej do przepisów ruchu, nakazujących 

przerwanie pracy manewrowej na to 

rach przeznaczonych na wjazd lub 

wyjazd pociągów, bądź też na torach 

sąsiednich. 

W myśl ogółnika, winni niestoso- 

wania się do tych przepisów pociągi- 

ni będą do jaknajsurowszej odpowie- 

dzialnošei. 
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Lot kpt. Skarżyńskiego. 
Lądowanie w Caraveilas. — Dalszy iot. — Owacje w Rio de Janeiro. 

CARAVELLAS, (Pat), — Kpt. Skarżyński, 
który pierwotnie zamierzał lecieć wprost de 

Bio de Janejro, wylądował wczoraj o godz. 

18 w Caravellas, z powodu niepogody i mgły 

odkładając dalszy swój lot de Rio de Ja- 

neirc do dnia następnego. 

CARAVELLAS, (Pat). -— Kpt. Skarżyński 
Gdłeciał w dniu 11 bm, o godzinie 10,45 w 

kierunku Rico de Janeiro. 

LONDYN, (Pat). — Wobec zmiany warun 

ków afmosierycznych kpt, Skarżyński w dn. 

11 bn. a godz. 19,45 runo według czasu środ 

kowo — europejskiego wystartowni z Cara- 

vellas do Rio de Janeiro, 

Lot trwał 6 godzin. — O godz, 4,45 po po 

ludniu wediug czasu Środkowo — europej 

skiego samołot kpt. Skarżyńskiego opuścił 

się na lotnisko w Rio de Janeiro, Wylądo- 

wanie nastąpiło wkrótce po południu wedi 

ług czasu lokałnego. Zegary w Rio de Jane - 

ro wskazywały dokładnie godzinę 12,45. 

Na wiadomość e starcie polskiego lotni- 

BRRDGSK TAT RZ PORZE WZZZ ZOO ORDY OOŃZOOOZZWODAA CORTEZ 

Wykopaliska pod Gdynią. 

Wpobliżu miasta przy drodze Redłow- 
skiej natrafiono przypadkowo na <menta- 

tzysko, gdzie znaleziono grobowce skrzyu 

  

kowe z okresu lateńskiego i okresu kamie- 
uia. Prace wykopaliskowe prowadzone sa 
pod kierunkiem p, dr, Krajewskiej. 

ka « Caranvellas na spotkanie jege wyruszy- 

ły z Rio de Janeiro 4 brazyl jskie samoloty 

wojskowe, które, spotkawszy go w drod.€, 

towarzyszyły mu następnie aż do chwili l4 

dowania w Rie de Janeiro, Lądowanie odby- 

ło się tak lekko i płynnie, że wzbudziło pow- 

szeehny zachwyt tłumów, zebranych na fot 

nisku, które na ez 

zjalistyczne ckrzyki. 

ć lotnika wznos ły entu-    

   Wysiadającego z kabiny kpt. Skarż 

skiego powitał posei Rzeczypospolitej w Rio 

de Janeiro Grabowski, przedstaw ciel brazy- 

lijskiego ministerstwa spraw zagramieznych. 

szet departamentu aeronautyki brazylijskie- 

go ministerstwa wojny, trancusk) attache 

wojskowy, przedstawiciele miasia z prezyden 

tem Rio de Janeiro na czełe oraz niczl czo 

ne tłumy pubficzności, wśród których była 

zniezna ilość Polaków, Polieja, która uirzy 

mywała porządek na lotuisku, z trudem io 

rowała drogę łotnikowi pośród tłoczacy 

się ku niemu tłumów, w watujących na 

kohaterskiego lotnika. 

  

   

Kpt. Skarżyński był w doskonałej forme. 

Nie było na nim znać prawie wcale zmęcze- 

nia, Pe króikiem powitanu z przedsławi- 

cielami władz brazylijskich i miasta, kpt. 

Skarżyński w towarzystwie pasła Rzeczypo- 

spel tej odjechał samehodem do poselstwa 

Rzeczypospolitej, gdzie zamieszkał w charak 

terze gościa u posła Grakowskiego. 

  

Dziennikarze, którzy na loinisku otoczyii 

zwyclęskiego lotn'ka, — pytali się go © wra- 

żenia z lotu i dalsze zamiary. Kpt, Ska 

ski oświadczył, że narazie ce do dałs 

swych Zamisvow nie może jeszeze udziet ć 

żadnych jufozmacy j. 

   

„Duch narodowego socjalizmu”. 
Stosy z książek na placach miast. — W Berlinie 

spłonęło 20 tys. dzieł. 

Jubileusz zasłużonego pra- 
cownika na niwie samorzą- 

dowej. 

W dniu dzisiejszym odbędzie się 
w magistracie skromna uroczystość 
uczczenia 25-lecia pracy jednego z naj 
bardziej znanych i cenionych na ni- 
wie samorządowej pracowników › — 
długoletniego sekretarza Rady Miej- 
skiej, mec. Marjana Dziewickiego. 

Wybrany w roku 1908 sekretarzem 
Rady Miejskiej, p. Dziewicki pełni tę 
funkcję aż do wybuchu wojny świato 
wej. Poczem w okresie tworzenia się 
szkolnictwa polskiego oddaje doświad 
czenie i wiedzę na usługi Stowarzy- 
szenia Nauczycielstwa Polskiego, pra 
cując na niwie pedagogicznej w ciągu 
kilku lat jako wykładowca w gimnaz 
jach: Zygmunta Augusta, Lelewela i 
Orzeszkowej. Z chwilą powstania Cy- 
wilnego Zarządu Ziem Wschodnich 
mec. Dziewicki przechodzi do tworzą 
cej się administracji polskiej, pracu- 
jąc w charakterze głównego referen- 

ta i naczelnika kancelarji w Zarzą- 

dzie. 
Do pierwszej Rady Miejskiej w ro 

ku 1920 wchodzi mec. Dziewicki z wy 
boru jako radny, pełniąc jednocześ- 
nie funkcje przewodniczącego radzie- 
ckiej Komisji Finansowej i wojewódz 
kiej Komisji Oszczędnościowej do 
spraw miejskich. 

Podczas zajęcia Wilna przez Lit- 
winów mec. Dziewicki desygnowany 
został przez Komitet Polski na stano- 
wisko ławnika w magistracie wileń- 

skim, Z chwiłą wkroczenia do Wilna 

wojsk gen. Żeligowskiego zostaje po- 

wołany na stanowisko prezydenta mia 

sta, aż do czasu powrotu cewakuowa- 
nych miejscowych władz polskich, Z 
chwiłą ponownego utworzenia się eta 

tu sekretarza Rady Miejskiej, mec. 

Dziewicki obejmuje to stanowisko z 

dniem 1 kwietnia 1924 roku, piasta- 

jąc je aż do chwili obecnej. 
Dzięki osobistym zaletom, takto- 

wi i rzeczowości w pracy, jubilat zy- 

skał sobie powszechny mir i szacunek 

w Radzie Miejskiej. Również i wśród 

szerokich rzesz pracowników miejs- 

kich jest pardzo lubiany i ceniony, 

czemu pracowniey miejscy dali dowód 

wybierając go kilkakrotnie prezesem 

swego Związku Zawodowego. 

W dniu dzisiejszym z racji tak pod 

niosłej chwili w życiu Jubilata pracow 

nicy miejscy ofiarowują Mu efekiow- 

nie wykonany adres i upominek, po- 

czem podejmować będą obiadem ko- 

leżeńskim. 

    

          
      
    
      
    

SUDOR 
SUDOR ciała 

Fabryka Chemiczno-Farmaceutyczna 
„Ap. KOWALSKI" — Warszawa 

poleca NOWOŚC!!! 

SUDOR-ptvu 
zastrz. w M. P. i H. za Nr. 20425 

zapobiegający poceniu się 
i usuwający niemiłą woń potu z rąk, pach i nóg. 

jest środkiem zupełnie nieszkodliwym i przy- 

jemnym w stosowaniu 

jest niezbędny dla racjonalnego pielęgnowania 

nie plami, nie niszczy bielizny oraz sukien 
S U D O R i jęst ostatnim wyrazem kosmetyki i higjeny. 

Wystrzegać się licznych bezwartościowych naśladownictw. 
Żądać we wszystkich aptekach, składach aptecznych i perfumerjach. 

         
  

rozpoczyna się ciągnienie 1-ej kłasy. 

KUP LOS w największej i najszczęśliwszej 

* WILNIE © „LICHTLOS" 
WIELKA 44, tel. 425 | MICKIEWICZA 10, telefon 13-58   

tów na w 

BERLIN. (Pat). W środę około pół 
nocy odbyło się na placu Operowym 
w Berlinie zapowiadane oddawana spa 
łenie pierwszej partji książek auto- 
rów żydowskich, znajdujących się na 
czarnej liście partji narodowo - socja 
listycznej. 

Na oświetlonym reflektorami pla- 
eu ułożono stos książek, dokoła które 
go zebrały się wielkie tłumy widzów. 
Spalono około 20 tysięcy książek, 

Do zgromadzonych przemówił mi- 
nister propagandy Gochbels, podkres- 

  

lająe że kończy się epoka intelektua- 
lizmu żydowskiego. Dzisiejsza mani 
festacja oznaczać ma zawalenie się du 
chowych podstaw republiki opado 
wej, jutro zaś z tych gruzów powstać 
saa nowy duch narodowego socjaliz- 
mu. 

Podobne akty spalenia książek za 
mieszczonych na indeksie odbyły się 
w wielu miastach prowincjonalnych, 
m. in. w Monachjum, Królewcu i 
Frankfurcie n. Menem. 

  

Znowu samobójstwo opozyćjonisty. 
BERLIN, (Pat). — Poseł socjal — demo 

kratyczny do Reichstagu Bidermann padł 
ofiara tragicznego wypadku w czasie podró 
ży z Kolonji de Hamburga. Zwioki. jego sus 
lczieńa na torze kolejowym wpobłiżu Rock 

linghausen, Bagaże zmarłego pozostały ne 
tknięte w wagonie, Komunikat policji donosi. 
że poseł Bidermann popełnił samobójstwe, 
wyskakując z jadącego pociągu. 

Ujęcie morderców. 
Chęć nabycia harmonji powodem zbrodni. 

Przed tygodniem do policji wpłynęło za- 
meldowsnie o zamordowaniu dwóch rzeźni- 
ków na drodze Wiszniewo — Wilno, Kolo 
lasu policja znalazła wóz, obok którego znaj 
dował stę przywiązany do drzewa koń, W 
wozie, wśród rozrziieenej słomy. ieżało ® 
młodych mężezyza z strasznie zeszpecenesńi 
głewam, pekrytemi giębokiemi ranami za: 
danemi siekierą. 

Wobec tego, że da palicji wyłynęjo pra 
wie jednocześnie zameldowatie o zaginięciu 
rzeźnika ; furmana z Wisznóewa, rozpoczęto 
ddachedzcnie w tym kierunku. Bochodzeni> 
policyjne ustaliło, że de rzeźnika we wspom 
nianej wsi Mowszy Podbierezkiego przyszedi 
jakiś eschn'k i zaproponował kupno krowy 
po taniej cenie. Rzeźnik zgedził się pa kre 
wę przyjechać następnego dnia, zabierając 
ze sobą umówioną cenę 30 złotych. 

Kiedy nastepnego dnia Mowsza Podbiertz 
ki z turmanem J. limanowiczem udał się 

po krowę zest, pe drodze napudnięci,  - 
Napasinicy siekierą zamordowali rzeźnika i 
žurmana i zabrali znalezione u n'ege 3% 21. 

Brat zabitego rzeźnika podał rysapis tege, 
który sprzedaż krowy zaproponował, W cza- 
sie urządzenej chławy zatrzymano osobnika, 
który miał na sobie futro jakie nosł sprze 
dający krowę, Przyparty do muru przyznał 

Straszna Śmierć 
We wsi Mielegiany wpobłiżu Oikienik 

1i-letnia Franciszka Łaniewiczówna, pole- 
wająe naftą drzewo, spowodowała wybuch 
butelki napelnioneį naštą. Płomienie przerza 
ciły się szybko na sukienkę dziewezy 
która w jednej chwili stanęła w płomie- 
niach, Na krzyk Ł. wpadł do izby 16-lethi 
jej brat Kazimierz, który nie orjentująe się 

  

się, że futro należy <o mieszkańców wsi Ra 
ciszki, Fursa. Pod podany adres udała się 
komisja Śledeza, która po przeprowadzonegi 
dochodzeniu Fursów asvesztowała. Aresztowa 
ui| do winy nie przyznali się, jednak zostali 
zatrzymani gdyż znaleziono na ich ubraniu 
ślady krwi. 

Kiedy w dalszem dochodzeniu znaleziona 
w wsie z zamorńewanymi rękojeść sekie- 
ry, która wiadała siekierze znalezionej 
u Fursów, Fursewie przyznali się do wmy 
i opowiedzieli przebieg zbrodni. 

Nie można w tym wypadku ominąć i przy 
czyny zbrodni, o której opowiadali również 
mordercy, Mianowieic, BRACIA PRZEŚLA - 
DOWANI BYLI CHĘCIĄ NABYCIA HAR- 

MONJI a będące bez pracy nie posiadali pot- 
rzebnych na ten cel pieniędzy. 

Wtedy wpadli na pomysł zdobycia pie- 
uiędzy 4ragą merdu. 

Jako ofiary obrali sobie najbogatszych 
rzefników Wiszniewa. 

Podczas napadu pierwsze uderzenie siekie 
та w giowę otrzymał Psdbierezk', zaś furma 

nowi udałe się jeszcze zeskoczyć z wozu 
lecz upadł i dwoma uderzeniami siekiery 
został zamordowany. 

W tych dniach obaj mordercy staną przed 
sądem doraźnym w Wołożyn e. te). 

w płomieniach. 
w sytuacji chłusnął wiadro wody na pło 
nacą. To jeszcze bardziej zw ększyło ogień. 

eprzytemna z bółu wybiegła na podwó: 
i poczęła tarzać się po piasku, Zanim nade 
szła pomoc ze strony przytomniejszych wło- 
ścian — dziewczyna zmaria w strasznych 

męczarniach. (©) 

    

Aresztowanie handlarza starą amunicją. 
Wczoraj rano wpobliżu gmachu starost 

wa pewłatowego Wiln ki przy ul. Su- 
bocz wywiadowcy polie dczej zatrzymali 
turę wiejską, zdążającą w kierunku miasta. 
Po wylegitymowaniu jej właściciela, kiórym 
©kaza! się mieszkaniec miasteczka Opsa Ma- 
teusz Rydz, furę zrewidowano, 

W wyniku rewizji pod ułokowanemi na 
furze cielakami ujawnione znaczny transport 
pustych lusek karabinowych, zapalników od 
gram>tów rę łusek pocisków artyie- 

ryjskich i t. , Wśród łusek znalezioną też 

   

  

  
  

   
  

całkiem zdatną do użytku amunicję. 
Furę wraz z Mateuszem Rydzem odsia- 

wiono do wydziału Śledczego. Jak się Oka 
zało znajdowało się w niej ponad 270 kiła 
amunicji, z której około 5 proc. zdatnej do 
użytku, 

Rydz oświadczył, że amunicję ię otrzy 
mał na komis ed pewuego handlarza i misł 
sprzedać w Wilnie jako starzyznę. 

Handlarza amunicją zatrzymano narazie 
w areszcie, Dulsze dochsdzenie w toku, 

     

    

  

Aresztowanie międzynarodowego oszusta. 
Na terenie gminy ostrowskiej koło wsi 

Michniejówka zatrzymano niejakiego Adol 
ia K zowicza, vel Ignarskiego pod zarzut: 
tem „wyrsbiania* dla emigrantów dokumen 

dł do Ameryki. 

  

   

   

Krzeszowicz podawał się za delegata ат 
rykańskiego, przybyłego specjalnie dła zwer 
bowania większej ilości rolników na wyjazd 
na ulgowych warunkach, Warunki te polega 

ły na tem, iż oszust pobłerał po-300 zł. za 
biłet i 50 zł. na koszta manipulacyjne, zań 

resztę refiektanci mieli spłacać w ciągu lat 
trzech już w Ameryce. 

Chętnych znałazło się wielu. 47 wiościan 
wpłacjłe żądaną sumę, kilkunastu dało zał - 
eżki, Osznst pio zebraniu pieniędzy i wysta- 
wienia pokwitowania —- został w czas zał 
rzymany. 

Afesztowiny Krzeszowicz veł Ignarski po 

   
    

  

   

   

chedzi z Mińska Litewskiego, skad w roku 
1920 dostał się z armją sowiecką do Wiłza 
a następnie do Kowns. m pod fałszywem 
nazwiskiem Ignarskiego zaciągnął się do ar 
mji, w której siużył do roku 1923, poczem 
wyj ał do Ameryki. Z Ameryki w 1925 
roku został wysiedlony, gdyż nie posiadał 
potrzebnych dokumentó 

Od tego rsku datują sie jego oszustwa. 
Krzeszowiez grasuje we Francji, Niemezect, 
Austefi, Jtalji i Jugesławji. — Przes 

ienia tych państw, po 
stawszy się do Polsk, począł uprawiać róż- 
ne małwersacje i Gszustwa, Aresztowany 

na terenie pew, ba 
runkowemu i pono 
w Siedleach, gdzie po krėi 
staje się z więzienia, hy wp. 
Warszawie, Obeenie oszusta "cz 
zasłużona kara. 

    

  

     

      

   

    

  

     

  

  

  

    
   

    

  

  

aresztowany 

karze wydo- 
nowu w 

ciężka i 

(e). 

      

* prze 

Ś p. Bronisław Umiastowski. 
Stare Wilno wymiera... naturalny 

to rzeczy porządek, ale za każdą wy- 
bitniejszą lub więcej znaną postacią, 
a wszak w Wilnie wszyscy się znają 
-— ogarnia melancholja bezpowrotnie 
minionych stosunków i związanych z 
niemi wspomnień. 

Ś. p. Bronisław Umiasłowski zży- 
ty był z naszem miastem pracami w 
instytucjach dobroczynych i miejs- 
kich, w organizowaniu Domu Serca 
Jezusowego i wielu inych pracach fi- 

lantropijno-społecznych. Był. jednym 
z tych ludzi prawych, mających odwa 
gę przekonan, którzy muszą być obe- 
cni w każdem zdarzeniu polityczne 
łub wogóle związanem z krajem lub 
miastem. 

Dawni wilnianie pamiętali Mu 
dobrze Jego manifestacyjny udział w 
pogrzebie ofiar teroru žindarmerji 10 
syjskiej w 1905 r. oraz odważne wy 
stąpienie protestacyjne przeciw bra- 
niu udziału w odsłonięciu pomuika 
Katarzyny, podczas gdy sleroryzówa 
ni lub ugłaskani przez gub. ks. Świ 
tojreik-Mirskiego przedstawiciele zic- 
miaństwa zdecydowali się na ten krok 
Laniebny. 

Kto pamięta ówczesne stosunki 
wie, że trzeba było dużej odwagi cy 
wilnej by tak postępować, jak to bez 
wahania uczynił ś. p. Bronisław U 
miastowski. Po wojnie brał udział w 
organizowaniu Wszechnicy Wileńsk. 
i przez długie łata był jej kwestorem, 
zasiadał też jako sędzia honorowy w 
sądzie okręgowym, mając dla swego 
humanitarnego stosunku do ludzi i 
do prawości charakteru ogólny szacn- 

nek. 

'To też pogrzeb Jego, który się od- 

był we środę zgromadził, prócz co 
dziny, (Zmarły osierocił żonę i trzy 
córki) całe dawne Wilno ziemiań 
i przedwojenne, oraz sfery uniw 

teekie i sądownictwo, wśród kiór 
$. р. Umiastowski pozosliawił naj 
sze wspomnienia. H. R. 

P. Wojewoda Jaszczott Pre- 
zesem Wojew. Kom. Wil. P. 

P. Mł. Akad. 
W dniu 10 maja r. b. w Małej Saii 

Konferencyjnej Wileńskiego Urzędu 

Wojewódzkiego o godz. 18-ej odbyio 

się posiedzenie Wydziału Wykonaw- 

czego Komitetu Włojewódzkiego Po- 

mocy Polskiej Młodzieży Akademie- 

kiej w Wiłnie.. Na posiedzeniu tem u 
chhwalono dokooptować w skład człon 
ków Wydziału Wykonawczego Komi 

tetu p. Wojewodę Władysława Jasz- 

czołta, który dał się poznać na poln 

niesienia pomocy młodzieży akade- 

mieckiej jako długoletni prezes Komi- 

tetu Pomocy Młodzieży Akademickiej 

w Łodzi. 
Równocześnie z dokonaniem ko- 

opłacji zastał p. Wojewoda Wi. Jasz 

czołt powołany na wakujące stanowi 

sko prezesa Komitetu. Powiadomiony 

o dokonanyin wyborze przybywa p. 

Wojewoda na posiedzenie, którego w 

imieniu Wydziału Wykonawczego wi 

ta V-Prezes Komitetu p. nacz. Konrad 

Jocz i któremu jednocześnie przekazu 

je przewodnictwo w Komitecie. 

P. Wojewoda Jaszczołt wyraża 

dziękowanie za dokonany wybór i 

zasiągnięciu imformacyj o ważn 

szych pracach Komitetu przewodniczy 

w dalszym ciągu obradom, w trakc:e 

których przyjęto do wiadomości spr 

wozdanie Prezydjum z czynności z: 

czas od ostatniego posiedzenia Wy- 

działu Wykonawczego, uzupełniono 

skład Wydziału Wykonawczego przez 

wybór do niego z pośród członków -- 

zastępców p. dyr. Aleksandra Wysoc 

kiego, 
Zatwierdzono złożone przez Skar- 

bnika p. Wł. Szmidta. sprawozdanie 
kasowe Komitetu za r. 1932-38 oraz 

uchwalono preliminarz budżetowy na 

rok 1933-34 zamykający się cyfrą 18 

tys. zł. w którym najpoważniejszą po- 

zycję stanowi zapomoga dla Bratniej 

Pomocy. 

X-ciolecie L. О. P. P. 

W roku bieżącym przypada uroczystość 

jubileuszowa X-ciolecia istnienia i prac Ligi 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej popu 

EQ PP: 
uroczystości jubileuszowych 

LOPP w Wiilnie, które się odbędą w dniach 

20 i 21 maja zajął się specjalnie w tym celn 
wyłoniony Komitet, sk jący się z przet- 
stawicieli Komitetu Wojewódzkiego Wilen 

go LOPP, Komitetu Wojewódzkiego W - 
leńskiego Kolejowego LOPP, Aeroklubu Wi- 

leńskiego oraz Kół Pań LOPP działających 

przy obu Komitetach, Przewodnictwo laska 
wie objął Pan Prezes Komyttetu Wojewó iz- 
kiego LOPP Wiicewojewoda Wileński Mar 
jan Jankowski. (Program urocz EL 

any pod kątem wybitnie propagandowy 
iduje szereg atrakcyjnych widowisk 

i zabaw. S góły programu podamy w 
dniach najb zych. 

 CZDZZEEREZ TRZECOSTŁE PRZEW SZSRSA 
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„C. K. H. KRÓLEWSKA HUTA" > 
Poiskich Zakładów Przem. Cynk. Sp. Akc. w Będzinie 

)-( CENY FABRYCZNE )-( 

baczną uwagę na znak 

fabryczny „C. K. H, Królewska Huta'' 
i wystrzegać się naśladownictw. 

REPREZENTACJA i SKŁADY FABRYCZNE 

Nr. 123 (3064) 

15-ta rocznica bitwy 
pod Kanicwem. 

Wezoraj wileński oddział Związku 
Kaniowczyków i Żeligowczyków Ob- 
chodził uroczyście t5-tą rocznicę do- 
niosłej w dziejach walk o Niepodleg 
łość kolski bitwy pod Kaniowem. 

Z rana o godzinie tó-tej, ks. kap. 
Kostikow odprawił w kościele św. lg- 
naccgo Mszę żałobną za poiegłych w 
bitwie pod kaniowem bohaterów. Na 
uabożeństwie byli obecni — i. Ar- 
cybiskup Jałbrzykowski, wicewoje- 
woda Jankowski, płk. Pakosz, prezy- 
dent Maleszewski, lieznie reprezento 
wany korpus oficerski i przedstawi- 
ciele władz państwowych. Pośrodku 
kościoła wznosił się ślicznie przyozda 
biony zielenią katafalk. Kazanie wy- 
gtosit ks. kap. Sledziewski. 

Wieczorem, o godz. 20-tej, w ma- 
łej suli miejskiej odbyla się uroczysta 
alkadem ja, na którą przybyli: Wojewo 
da Jaszczolł, Rektor U. 5. B. Opoczyń 
ski, zastępca G Kolei Państw. inz. 
Mazurowski, starosta Kowalski, dr. 

СОга — prezes Fidacu, przedstawicie- 
le duchowieństwa i władz. Saię wypeł 
rili po brzegi pp. oficerowie, piękne 
panie i przedstawiciele społeczeństwa. 

Akademję zagaił płk. St. Biestek, 
dowódca 6 p. p. Lcg., krótką przemo- 
wą, w której podkreślii znaczenie dzię 
jowe krwawych walk pod Kaniowem. 

gdzie po raz pierwszy stoczono biłwę 
4 Niemcami, a po raz ostatni brat wał 
czył przeciw brału w dwóch wrogich 
sobie armj 

Na zakończenie płk. Biestek 
wzniósł okrzyk: „Ten, który dał wol- 
ność Polsce, Armji Polskiej sławę, Ma 
szałek Polski Józef Piisudski — nieen 
yje” — powtórzony entuzjastycznie 

przez zebranych. 
W drugiej części akademji pik 

Kruk - Szuster wygłosił piękną pre- 
lekcję na temat „Znaczenie Kaniowa 
na tle wysiłku niepodległościowego”, 
omawiając beznadziejną lecz bohater 
ską walkę 3-tysięcznego II korpusu, 
otoczonego zdradziecko w nocy przez 
14-tysięczną armję niemiecką, w któ 

j jaciela były 10-krot- 
j wpiyw moralny na 

powstanie armji połskiej. 
Na resztę programu akademii zł» 

żyły się świetne produkcje orkiestry 
6 p. p. Leg. pod batutą kap. Reszke 
występy chóru pocztowców pod kie 
rownictwem dyr. Wł Szczepańskiego, 
recytuje art. dram. Jadwigi Braunów- 
ny i śpiew sołowy w wykonaniu Kos- 
sak - Targowski Zezbarni gorąco 
oklaskiwali wszystkich wykonawców. 

Zmiana rozkładu jazdy 
pociągów. 

Godziny odjazdu pociągów z Wil- 
na do Warszawy uległy w nowym Tro7- 

kładzie jazdy pewnym odchyleniom. 
w porównaniu z okresem zimowym. 

I tak dzienny osobowy, klóry opusz- 

czał Wilno o godz. 9 rano, odchodzi 

obecnie o 45 min. wcześniej, tj. o godz. 

8 min. 15 rano, ażeby przybyć do War 

szawy nie jak dotychczas o godz. 17.25 

ale już o godz. 16.35, i co najciekaw 

sze na dworzec Główny, a nie na War 

szawę Wiłeńską, jak dotychezas. 

Nocny pociąg osobowy odchodzić 

będzie z Wilna do Warszawy tak samo 

jak dotychczas o godz. 20.45 i przy- 

chodzić postaremu na Warszawę Wi- 

leńską o godz. 6 ramo. й 

Najbardziej uczęszczany nasz poś 

pieszny opuszczać będzie Wilno 0 5 

min. później, t. j. o godz. 23 min. 30 

(dotychczas odjeżdżaliśmy 0 godz. 

23 min. 25). 
O ile chodzi o drogę powrotna х 

Warszawy do Wilna, wyjeżdżać bę- 

dziemy pośpiesznym jak dotychc 

o godz. 0.20 i wracać do „Wilna o go- 

'dzinie 7.50 rano, natomiast nocnym 

pociągiem. osobowym odjeżdżać bę- 

dziemy z Warszawy z dworca Wileń- 

skiego nie © godz. 22.05, ale dopiera 

o godz. 22.35. 

Kurs pożarniczy. 
Zarząd Ochotyfczej Straży Pożarnej mia- 

a Wilna organizuje 80-godzinny kurs pożar 

zy dla kandydatów ma oficerów ochot 

miczej straży pożarnej miasta Wilna. Kurs 

rozpocznie się.dnia 1 czerwca rb, w Wilnie. 

Wykłady i iczenia odbywać sę będą w 

godzinach wieczorowych. 

Warunki przyjęcia kandydatów na 

mieniony kurs są następujące. 

1) Ukończenie conajmniej 6 klas szkoły 

średniej. ё 
2) Odbyta służba wojskowa. 
3) Dobry stan zdrowia 

4) Neskazitelna prze: 
Vi zalny 

nie do dwuletniej 
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pracy w 

   
    az ciorysėm u skła- 

<tłać do dnia 19 maja rb. w Starostwi 
kiem, okienko Nr, 2, 

Z dn,łem 15 bm. rozpoczyna "kurs dla 

podoficerów ochotniczej Straży Pożarnej. —- 
Kandydaci na ten kurs muszą - dob- 
rą znajomość nauki pisania i czytania, 

     
      

     

    

CAMY 

YNKOWANĄ 
DO KRYCIA DACHÓW 

  

     PRIMA QUALIT 

Br. CZERNIAK i $-Ка 
WILNO, BAZYLJAŃSKA 6, Tel. 2-73. 

blachy CYNKOWEJ, gwożdzi” czarnej, 

CEMENTU, papy i wszelkich artykułów budowlanych. 
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„ski, Andrzej Jasiński, 

Nr. 123 (3064) 

OD KOMITETU 
REDAKCYJNEGO. 

Zagadnienia wychowawcze wysu 

wają się w obecnych czasach, obok 

spraw gospodarcz ych, na czoło. WSZY- 

stkich zagadnień społecznych. Żyjemy 

bowiem w czasach, w których doko- 

  

   

     

    

  

iadkami, ale 

wspołtwór: ogólnołudz kiej 

kuliury. 
Uprócz wić , ogólnych celów 

kultury, każde Państwo stawia wycho- 

waniu swój ceł wsasny, pragnie wpły- 

nać na wychowanie takiego « bywatela, 

jakiego mu + į kulturalnej, 

do pewnych zadań dzie- 

jowije h = i 

įemų obecnie 

h waren 
T0Zp 

    

   
   

    

    

   

żychanie tru- 
sunki eke- 

życia rodzin- 
iedzinach 

w nie. 
Złe    

    

      

     dny 
nomiczne, 
nefo, « 

    

e zuniepoko; 

rozumie; 

wa pr 

droga do potęgi 
2 nadleżyłe wy- 

rzy 
Pań: 
chowanie anlodyci h pokoleń. 
      
     

  

     

  

Nic łziwnego, że w najnow- 

szych czasach zagadnieniami wycho- 

wawczemui interesują się nietylko za- 

wodowi wychowawcy, lecz również 

  

cotaz szersze koła publiczno 
Ale gadnieniami temmi intereso-     

wać się wiana przedewszyst kiem szko- 

ta i rodzina dz 
instytucja 
swej 

się 

    ecka. szkoda, jako 

wychowawcza z natury 
zagadnieniami pedagogic:nemi 

je, a tem pisać nie potrze- 
> potrzebujemy tutaj rów- 

zaznaczać, jak wielką rolę w pro- 
sesie wychowana odgrywa rodzina 
dziecka. Wszak rodzina jest bodaj nai- 
ważnie, ścią kursu naaki życia. 
Od niej prawie wszystko. W 
niej tkwi dusza organizmu społeczne- 

go, w niej tkwi zaródź szczęścia i po- 
wodzenia dziecka w późniejszyni, doj- 
rzałym już wieku. Niema fe ro- 
dziców, którzyby nie pra 4 
ścia swego dziceka. Nie wszyscy jed 
nak wiedzą, że drbre wychowanie w 
znacznej mierze przyczynia się do zdo 
bycia możliwego szczęścia na ziem? 
Dobre wychowanie nie jest bynaj- 
mauiej jednak sztuką łatwą. Nie wy 
starczy tu dobra woła, nie wystarcza 
i miłość rodzicielska, aczkolwiek jest 
to czynnik bardzo ważny, którego ni- 
czem zastąpić nie można: trzeba ko- 
niecznie pewnej specjalnej wiedzy, po- 
legającej na zumieniu trzech pod- 

stawowych furetamentów. 
Więc, po pierwsze: trzeba zdać so- 

bie jasno sprawę z celu wychowania— 

      

  intere. 
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czego właściwie chcemy, do czego w 
wychowaniu dążymy. 

Po drugie: trzeba wiedzieć jakiemi 
środkami wychowawczemi posiłkować 
się należy, by iatwiej i pewniej dojść 
do wyznaczonego celu. 

Po trzecie: należy poznać dokład- 
nie narzędzia i czynniki naszej pracy, 
a więc naturę rozwijającego się psy- 
<chofizycznego organizmu dziecka 

    

Obok tego powinniśmy dokładniej 
poznać iło, na którem dziecko się wy- 
chowuje, a więc środowisko wycho- 
dbawcze. ' 

Wszystko Lo žest  nader ważne, 
wpiywa bowiem decydująco na wybór 
dróg i średków, mających «as dopro- 
wadzić de zamierzonego ceł. 

  

A ce! ten, krótko i węzłowato na 

kreśliła już dawno, bo w XVIII wieku, 

Komisja Edukacji Narodow j: tak wWy- 
«chować dziecko, „żeby jemu było do- 
brze iz nim było dobrze”. A więc po- 

dwójny ce! wychowania: szczęście 080- 

biste i szezęście społeczne. 

  

    

Do tego «celu pragnie prowadzić 
dzieci szkoła, do tego samego celu 
zmierza również i dam rodzinny 

zeba się porozumieć, trzeba skoor- 
dynować wysiłki. — Stale, co miesiąc 

pojawiający się dodatek w „Kurjerze 

Wileńskim" p. t. „Dom i Szkoła та 

uiatwić to porozumienie się, ma w spo 
sób jasny i przystępny podawać pe- 
wne ogólne wskazania wychowawcze 
Na łamach .„.Domu i Szkoły” będą wy 

powiadali się nietylko zawodowi wy- 
chowawcy, lecz równ źny głos 

będą mieli rodzice i ci 
rym los dziecka leży na sercu. 

Należy pamiętać, że dzieck: 
szłością Państwa. 

SKŁAD KOMITETU 
REDAKCYJNEGO: 

Aniela Parnowska, Wacław Borow- 
Jan Szkop, Wik- 

   
    

  

  

      
  

    jest 

prz 

  

tor Kordowicz. 

CZYTAJCIE 

„Gobeliny Wileńskie” 
Wydanie 

Rady Wileūskich Zrzeszeń Artyst. 
# 20 reprośiikcjami. 

Zawiera: 
{ „Wartošė historyczna i artys- 

tyczna 'zobelinów Katedry wileńskiej” 
napisał D-r Morelowski. 

Il. „Obrona gobelinów wileńskich. 
Fakty, dokaaienty; głosy prasy” od- 

czyt M Znamierowskiej-Prifferowej. 
„O gobelinach“, oświadczenia różnych 
ZANYŁ i zrzeszeń w Wilnie i Warsza- 
wie w sprawie sprzedaży gobelinów. 

. CENA 4 ZŁ. 50 GR. 
Dochód przeznacza się na ratowanie 

* Katedry i gobelinów. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach   

DOM 

  

W LLSEN SKT 

ZKOŁA 
O racjonalną współpracę szkoły Zasadnicze zadania „Kół Rodzicielskich ”, 

z domem rodzicielskim. 
„Jeden z obiegowych przeświad- 

czeń pedagogicznych, — pisze prof. 

Mysłakowski — które bardzo szkodzi 

właściwemu na wychowa 

jest sprowadzenie wychowania 

uczeń-nau- 

spojrzeniu 

nie, 

do szkoły i do stosunku: 

czyciel. Z catej wielkiej stery zjawisk 

wychowawczych został wybrany 

aui nie najciekaws 

relacja ped 

je- 

   
den moment, 

ani nie najważniejszy: 

gogiczna została zacieśniona do swej 

postaci najbardziej sztucznej i niet) 

powej”. — A więc szkoła nie jest je- 

dynym czynnikiem wychowania. Na- 

leży sobie zdać sprawę z tego, że wy- 

jest. wielce skomplikowa- 

  

  

      

chowanie 

nymi wytworem życia społecznego, że 

każdy z czyników wychowania bez- 

pośredniego czy pośredniego, refle- 

ksyjnego, bezrefieksyjnego jest 

zagadnieniem złożonem. Rozumie się 

że ujęcie tych wszystkich czynników 

i zorganizowanie ich dla cełów wy 

w obecnych w 

runkach nie da się uskułecznić. Na- 

leżałoby się jednak zastanowić, które 

z nich odgrywają w wychowaniu naj- 

ą rolę, oraz czy te najsilniej 

czynniki, 

  

czy 

   

    

chowania celowego, а- 

  

  

  

wažniejs 

  

działające na wychowanie 

udałoby się wprząc do świadomej i ce- 
lowej współpracy w wielkim procesie 

wychowania. — Tak nowoczesna pe- 

dagogika jak i socjologia wychowania 

zgodnie stwierdzają, że otoczenie spo 

łeczne jest tym najbardziej wpływo- 

wym czynnikiem wychowawczym. 

Dominujące miejsce w otoczeniu spo- 

łecznem zajmuje rodzina dziecka. 

Jest dzisiaj rzeczą bezsprzeczną i 

ogólnie przyjętą, że zadania rodziny 

współezesnej w porównaniu z rodziną 

  

stanową starożytności czy śŚrednio- 

wiecza zostały znacznie zredukowa- 

ne. Z insłytucji o szerokim zasięgu i 

silnych podstawach gospodarczych, 

religijnych, w której koncentrowało 

się cale życie jednostki, pozostała 0- 

zw. „mała rodzina, która 

zachowała zasadniczo wspólność mie- 

szkania, spożywania posiłku (nie za- 

odpoczynku i częściowo  zaba- 

. Z całego życia ludzkiego znajdu- 

beenie t. 

Wsze!, 

  

je lu swoje zaspokojenie tylko pew- 

    na część, l. zw. „Sfera prywatność 

Pomimo tego zubożenia treści życia 

rodzinnego, mimo io, co się tak czę- 

sło mówi i pisze o upadku rodziny, a 

nawet o jej zanikaniu, pozostała ro- 

dzina nadal jest podstawową grupą 

  

dla życia społecznego. Jest ona bo- 

wiem tą naiuralną grupą, która po- 

  

  

stada silną Świadomość jedności i 

wspólnoty. Jest ona nadal formą u- 

porządkowaną i ma realne podstawy 

natury psychologicznej i fizjologicz- 

nej do swego rozwoju. Trudności, 

szczególniej nałury ekonomicznej, z 

jakiemi współczesna rodzina musi się 

borykać, odgrywają tu dużą rolę, Ro- 

dzina posiada w najwyższym stopniu 

wszystkie te dane, jakie są potrzebne 

do racjonalnego wychowania. Szcze- 

gólniej dane te występują w okresie 

wychowania małego dziecka, albo- 

wiem występuje wówczas niesłycha- 

ne bogactwo naturalnych przywiązań, 

głębokich podkładów intuicji, a są to 

wartoś których nikt naucz) ć się nie 

może i nikt ich nawet nie może naśla- 

dować. 

     

Życie rodzinne tworzy prymityw- 

ną więź społeczną, spotęgowaną przez 

* uczucia rodzinne (macierzyństwa i oj- 

costwa) co słanowi uspołeceznienie 

dążności i uczuć dziecka, dla którego 

rodzina jest do pewnego czasu jedyną. 

długi okres czasu 

  

a następnie prz 

ilniej działającą grupą 

  

główną i na 
wi 

  

iektórzy socjołk 

  

społeczną. 

dzą w tej prymitywnej wspólności ro- 

„innej środowisko, w którem przez 

fakt współżycia rodzi się natura ludz- 

ka jako ludzka. Wybitny socjolog 

polski prof. Florjan Znaniecki twier- 

dzi, że „tam gdzie zejdzie się rzeczy- 

wista miłość małżeńska i rodzicielska 

odpowiednie usposobienie u dzieci, 0- 

raz pomyślne warunki zewnętrz 

mała rodzina dzisiejsza może o 

nąć poziom nietylko równy, ale wyż- 

niezwykły 

    

   

szy niż dawniej, gdyż in- 

dywidualny rozwój duchowy nie jest 

krępowany przez reguły spoleczne, 

stosujące się zwykle do typów przecię- 

tnych. W takich wypadkach też rola 

wychowawcza rodziców niezależnie 

od wszelkich sankcyj społecznych mo 

że się stać faktycznie niemniej donio- 

słą, niż bywała za czasów ustroju ro- 

dowego, choć stanowisko rodziców 

wobec dzieci opiera się raczej na 0so- 

bistym uroku niż na godności przed- 

stawicieli szerszej grupy społecznej. 

Możliwa jest jest przytem daleko wię- 

ksza indywidualizacja wpływów i wię 

ksze zróżniczkowanie wyników dzia- 

łalności wychowawezej“. I  aczkoł- 

wiek takie częściowe połączenie po* 

myślnych wewnętrznych i zezwnętrz- 

nych okoliczności niezbyt często 

zdarza, to jednak współczesna rodz 

na może odegrać niesłychanie donios- 

łą rolę wychowawczą i niewątpliwie 

ją odgrywa, chociaż najczęściej dzieje 

się to nieświadomie. 

  

   

Najrozmaitsze kłopoty i 

dnia dzisiejszego wytwarzają potęż- 

ne 'niefaz przeszkody w naturalnym 

procesie wychowania rodżinnego. Po- 

zatem współczesna rodzina przeobra- 

ża się i przeżywa pewne zmiany. 
Wszystko to należy wykryć i poznać 

dokładnie, należy znaleźć nowe siły i 

wartości i w pracy wychowawczej je 

wykorzystać. Wiele może tutaj uzys- 

kać szkoła.Jeśli idzie o stosunek ro- 

dziny dziecka do szkoły w czasach о- 

beenych, to stwierdzić należy, że jest 
on więcej przychyłny niż dawniej. Za- 

leżność pomiędzy domem dziecka a 

trudy 

  

szkołą jest wielka, współdziałanie jest 

nietyłko niemożliwe, 

Nietylko rodzina może pomóc szkole, 
ale również i szkoła może pomóc 

rodzinie, podnosząc przez współdzia- 

łanie z nią jej autorytet w społeczeń- 

stwie, a przez kultywowanie pierwia- 
stków życia rodzinnego i jego idea- 

łów, może przyczynić się do kształto- 

wania życia rodzinnego. 

Bardzo często mówimy o współ- 

pracy domu «dziecka (a nie rodziny) 

ze szkołą. Mamy tutaj na myśli nie- 

tylko rodziców i rodzeństwo dziecka, 

ale również otoczenie sąsiedzkie, ró- 

wieśników, teren na którym dziecko 

się bawi i przebywa poza domem, sło 

15 0 większości 

wyników wychowujących, które two 

rzą t. zw. „Środowisko wychowaw- 

czę% 

  wem, myślimy wów 

  

Każdy, kto chce dziecko wychoz 

wywać musi je dokładnie poznać. 

Musi również poznać wszystkie dzie- 

dziny jego życia, czyli tło, na którem 

ono wzrasta. Jedynie bezpośrednie i 

bardzo umiejętne zetknięcie się ze Śro 

dowiskiem dostarczy nam dobrych 

materjałów poznawczych. W środo- 
wisku wychowawczem czytać może- 

my jak w żywej, barwnej księdze wy- 

jaśnienia wielu wątpliwości, wzasad- 

nienia wielu spostrzeżeń, uzupełnie- 

nia wielu luk i niedomówień. 

iPoznanie dziecka w jego środowi: 

sku domowem przez nawiązanie bez- 

pośredniego koniakiu z tem środowi- 

skiem, to jedno z najważniejszych i 

podstawowych problemów w zagad- 

nieniu współpracy. Zagadnienie to mo 

że być tylko wówczas rozwiązane, gdy 

między domem dziecka a szkołą wy- 

tworzy się wzajemnie zupełna szcze- 

iość i zaufanie. Trzeba wierzyć w 0- 

моспа pracę szkoły, trzeba również 

odnosić się z szacunkiem do wycho- 

wawczych poczynań domu rodzieiel- 

skiego. Należy pamiętać, że w spół- 

pracy tej niema wyższego czy niższe- 

go czynnika, szkoła powinna objąć kie 

rownietwo i inicjatywę w tem zna- 

czeniu, że pierwsza wyciągnie rękę 

w, wysunie pewne zagad- 

nienia. pięrwsza będzie się starała 

współdziałać. Rodzice muszą być u- 

ważani przez szkołę za czynnik mo- 

ralnie równorzędny, współmierny do 

ich roli życiowej, oraz stanowiska —- 

rodziców swoich dzieci. Ich rzeczą — 

nie subordynacja, ale koordynacja po 

ołą, jako wyraz zdro- 

istotnej współpracy 

  

  

do rodz 

    

czynan ze 

harmonijnej. 

  

wej, 

Andrzej Jasiński. 

ASS EEST TEKSTAI 

RADJO 
WILNO. 

PIĄTEK, dnia 12 maja 1983 r. 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas 

12,05: Audycja dla poborowych (muz = 
13,20: iKom. meteor, 14,40: Program dzienny 
14,45: Muzyka popularna (płyty). 15.15: Góeł 
da rolnicza. 15,25: Kimunikat 5 
sza literatura muzyc 
ła ao zka LR 16, D: 
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Komunikat 

  

lecz konieczne: 

Z kól rodzicielskich nadesłano nam 

niniejszy: artykań, który chętnie umie 

szczamay, Równocześnie zwracamy 

z gorącą prośbą do Rodziców o swo,e 

uwagi i sprostowania związane z 

Wiełe 

nych i ciekawych rzeczy z tej 

nadających się do publicz- 

nego omówienia. 

się 
  

  

gadnieniami  wychowawczemi. 

  

   

Pamięłam, jak podczas jednej z 
rozmów po skończonem już walneni 
zebraniu Komitetu Rodzicielskiego na 
szej szkoły, jeden z rodziców omawia 
Jąc poruszone na zebraniu sprawy po- 
wiedział: —= „Więc dobrze, wysłucha- 
łiśmy cały szereg sprawozdań, widzie- 
liśmy wykresy, przemawiało do nas 
nauczycielstwo i członkowie naszego 
zarządu, dowiedzieliśmy się o ©orga- 
nizacji pracy wychowawczej w szko: 
le, dowiedzieliśmy się również, że nie 

którzy rodziee nie wpłacają składek 
członkowskich przez nas samych u- 
chwalonych, że dość często bywają za 
niedbywane obowiązki; wypływające 
ze współpracy ze szkołą. Ale jakie о- 
bowiązki? Co my, rodzice, poza regu- 
larnem płaceniem składek mamy tutaj 
do roboty*?'.. 

Widizałem, że mówi szczerze, że i 

inni, którzy do nas podeszli wyrażali 
brak zorjentowania się w obowiąz 
kach członków Komitetu Rodziciel:- 
kiego, oraz w celach i zadaniach tej 
pożytecznej organizacji rodzicielskiej 
Wywiązała się więc między nami roz- 
mowa na ten iemat.  Przedewszysi- 
kiem zapytałem: dlaczego panov 
nie poruszyli tych spraw na walnem 
zebraniu? Przecież są to rzeczy wy- 
magające należytego wyjaśnienia, a 
napewno nie mało osób poszło do do 
mu nie poinformowawszy się jakie są 

cele i zadaniu naszej organizacji. 

    

  

  

   

    

„Ale na samem zebraniu — zaraz 
w lrącił jeden z obecnych — jakoś nie 
wpada o te sprawy wypytywać, wciąż 
się wydaje, że są ważniejsze sprawy 
do omówienia. 

W sposób przystępny i jasny wy- 
tiumaczyłem w ciągu dalszej rozmo- 
wy, na czem polegają zasadnicze za- 
dania Komitetów Rodzicielskich: a 
więc przeedwszystkiem na ustaleniu 
łączności wychowania w domu i w 
szkole, na wzajemnem i rozumnem 
podnoszeniu autorytetu, na zorgani- 
zowaniu racjonalnej opieki nad dziec- 
kiem tak pod w zględem moralnym jak 
i materjalnym i L. d. 

Niewątpliwie każdy «2. rodziców 
у, że dziecko jego zainkasuje w 

przyszłości realne dobrodziejstwo wy 
pływające z wychowawczej pracy do 
brej szkoły. Nie każdy jednak zdaje 
sobie sprawę z tego, w. jakich warun- 
kach praca ta. może wydać owaee. 

;ć więk ć wypadków. ta 
dojdziemy do wniosku, że nad tem 
zagadnieniem niezbyt wieku ludzi się 
zastanawia, bowiem z chwilą oddania 
dziecka do szkały, cała sprawa uwa- 
żana jest za caikowicie załatwioną. 
deśli jednak szkoła sygnalizuje niedo: 
stateczne postępy dziecka, to rodzina 
zumożniejsza angażuje korepetytora, 
nie inieresując się bliżej istotą rzeczy, 
tam zaś gdzie codzienna: ciężka wal- 
ka o byt-nie pozwala na taki wyda- 
tek, zdarzają się wypadki, że dziecko 
dostaje „lanie” i znów niby. wszystko 
w porządku. Sprawy to jednak nie za 
łatwia, a raz niezałatwiona, wciąż bę 
dzie o sobie przypominać, nieraz w 
sposób bardzo przykry. 

Warunki pracy szkolnej uległy w 
osłalnieh czasach znacznemu pogo"- 
szeniu. Ogromna liczba dzieci w kla- 
sach, (około 60) brak pieniędzy na po. 
trzebne pomoce naukówe. wzrastają- 
ca demoralizacja dzieci będąca w Śc's 

  

      

       
  

   

  

  

mm 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

Swoi Ludzie. Nowsłe „wyd. L. Cho- 
miński: Walno. 

Książka o Nich. Roman» 
Chomiński. Wilno 

Willa u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dia Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (7 dobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 

k 

WARSZAWA. 
PIĄTEK, dnia 12 maja 1933 r. 

15,35: Płyty gramofonowe. 16,25: Przegląd 
wydawnictw perjodycznych. 18,10: Muzyka 

lek „Gastronomie, 23,00: Muzyka tanerz 
na z Krakowa. 

NOWINKI RABJOWE. 
MIĘDZYNARODOWY „DZIEŃ SZPITAI.- 

NICTWA“, 
Czwartek 12 maja jest międzynarodowyni 

„Dniem Szpitalnictwać. Pogadankę o ce 
tej szlachetnej imprezy propagandow 
słyszą radjosłuchacze dzisiaj o godz. 
nadaną ze studja warszawskiego, 

RUCH LITERACKI W: WILNIE. 

O ruchu literackim w Wiilnie poinfor- 
muje ogół radjosłuchaczy w Polsce W. Ha- 
lewicz dzisiaj o godz, Э1 w przerwie konee+- 
tu symfonicznego. Feljeton ten transmitowa- 

ny będzie przez wszystkie rozgłośnie: 

Wyd. L. 

      

    

    

  

    

KONGERT LAUREATÓW. 

O godz. 17 radjostacja warszawska nada- 
je trzeci i ostatni koncert, w ramach któ- 
rego wystąpią kandydaci do Międzynarodo- 
wego Konkursu w Wiiedniu dla nistów 

4 . Tym razem wystąpią: młoda 
i znana śpiewaczka Irena Gadejska (sopran) 
oraz Tadeusz Łuczaj, bas-baryton. Pozatem 
wystąpi p. Stamisław Staniewicz — pianista. 

  

      

  

   

    

    

   

                              

    

łym związku z panującym obecnie kry 
zysem gospodarczym, z bezrobociem 
szczególniej, nie ułatwiają pracy szkol 
nej. 

Z tego stanu rzeczy płyną 
nicze zadania dla Kół Rodziciels 

1) Pomoc w zaopatrywaniu szkoiy 
w książki, materjaiy do prac dzieci. 
obrazy, mapy i t. p.; 

2) Zwracanie uwz 
mową dziecka; 

3) Pobudzanie zainteresowań dzie- 
CKAŻ 

4) Nawiązywanie kontaktu ze sz 
ą przez komunikowanie swoich spo- 
strzeżeń i wspólne narady jak w du- 
nym konkretnym wypadku należy po 
stąpić; 

5) Czuwanie nad społeczno-obywa 
telskiem wychowaniem dziecka. 

Szkoła ustala wytyczne, a rodzi- 
ce muszą w zakresie wytycznych w 
pełnić formy żywą treścią, poczyn:i- 
ią przez komunikowanie swoich spo- 
ka i jego zachowania się, dążąc kon- 
sekwentnie do ugruntowania w świa- 
domości dziecka: tych zasad, które w 
dojrzałym człowieku stanowią pod- 
stawę prawdziwej cnoty obywatels- 
kiej. Tak samo jak kwiat i dusza dzie 
cka szuka słońca i powietrza, więc 
dać mu należy życzliwe i czyste od 
waśni i ciągłych narzekań otoczenie 
domowe, troszczyć się o jego rozwój 
psychiczny i fizyczny, wszczepiać do- 
bre zasady moralne. 

Jakże częsio słyszymy narzekania 
rodziców na poszczególne wady swych 
już dorosłych dzieci; ale niechaj szcze 
rze powiedzą, czy dołożyli starań, aby 
tych wad nie było? Czy mieli odpo 
wiednio ułożony płan oddziaływania 
wychowawczego, bo dorywcze piesz- 
czoty lub niespodziewane wybuchy 
gniewu nic a nic nie mają wspólnego 
z prawdziwem, świadomem i celówem 
wychowaniem. 

Komitety Rodzicielsike winny zu- 
gadnienia wychowawcze uczynić za: 
gadnieniami żywemi i aktualnemi, na 
leży je wspólnie dyskutować, szukać 
prób racjonalnego rozwiązania. Rów- 
nież sprawy gospodarcze szkoły mają 
duże znaczenie dla wychowania. 5 
deczne i troskliwe zaopiekowanie się 
dożywianiem dzieci szkolnych stało 
się obecnie jednem z najważniejszych 
zadań, które stają przed Komitetami 
Rodzicielskiemi. 

Oto w najgłówniejszych zarysach 
zasadnicze zadania „Kół Rodziciels- 
kich*, Praca ich dobrze łączy interes 
społeczny z korzyścią rodziny, 2 ko- 
rzyścią dziecka. 

   

  

zi na pracę do- 
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W. Ostankowicz. 

Statystyka głuchoniemych 
I ociemniałych w Polsce. 
Ze statystyki dowiadnjemy się, że w całej 

Polsce jest obecnie 42.500 głuchoniemych, 
w tem dziecj w wieku szkolnym 8140; 
czego uczy się tylko 1.106, Ociemniałych w 
naszym kraju jest obecnie 20:000, w tem 
dzieci w wieku szkołnym 2606, z czego uczy 

się załedwie 400: 

Kemunikat. 
Zagadnienia związane z wychowaniem 

dziecka nastręczają rodzicom niersz w ele 

trudności i kłopotów. Nieracjonałne rozwią 

amie tych trudności może doprowadzić 

więc 

     

  

żyw 

do spaczenzja charakteru dziecka, a 

może wywołać skutek 

mu, jakibyśmy chcieli osiągnąć. 

Pragnae przyjść rodzicom z pomocą, Wi- 

leńskie Towarzystwo Nowoczesnego W; 

wania wspólnie z Radą Komitetu Rodziciel- 

skiego Szkody „ (Nr. 22) zorganizowało 

w Wilnie „Poradnię Wychowawcząć. 

Poradnia Wychowawcza mieścy/ się w ło- 

kalu Szkoły dt przy ulicy Mała Pohu- 

lanka 4 i jest czynna we czytartiał od godz. 

18—20. Porad udziela się bezp: 

  

wręcz. przeciwny. te 

  

cho- 

            

    

   

Kobieta może mieć kształłną postać, posia- 

dać piękne i eleganckie stroje, mimo to jed- 

nak brak jej będzie właściwego wdzięku — 

bez owej aksamitnej cery, bez tego mło- 

  

Kwestja bezrobotnej młodzieży. 
„Oświata jl Włychowanie" (zeszyt 4 rok 

V-ty) podaje za „Deutsche Handelschulwar- 
te“ (XII, 1932, Nr. 21) Pada ciekawe infor- 
macje o próbach częś pogodzenia 
bezrobocia młodzieży w - Niemczech. Sprawa 
ta jest w Niemczech szczególniej palą 
gdyż szeregi młodzieży, które po ukońc. 

iazku szkolnego nie įduja 
i pogodz 

ie] polega na 
nauly. „Pomysł ten 

rgu na następujący ht 

  

    
     

     

          

   
      

   

  

    

      

   

    

    

     

    

     

szkołach powszech- 
kterze 

kierun- 

   w iai szko- 
ych o 50 goazinech nauki 

udnioną 
JA wodowych, przy 

czem iłość nauki tygodniowej dia tej mło- 
$ ży, zamia si 20 godša, w czem 

  

ży 
rodzaju szkół a przez w 
ulgi, a nawet zwolnienia od opłat, a dużą 
ilość bezrobotnej młodzież kióra 4 d 
ślonych wyżej  możliw 
kształcenia korzysta, św 
akcji, Akcja ta przez r: 
niewąlpliw e rozszerzona 
ty w tym kierunku 
publicyści tego obozu”, 

Próba ta kwestji bezroboci: miedzieży 
nie rozwjązuje, przeciwdział: jednak demo- 

ralizacji przymusowo ipróżnuj młodzie- 
ży, a tem samem spełnia w zadanie 
wychowawcze. Nasuwa się 
co dalej? Co ta miodzież 16- 
robiła, gdy ukoń Е lnie dla niej 
organizowane roczne kursy zawodowe? Acz 
kolwiek akcja la bezrobo< ie 
rczwiązuje, jest jedną z OH po za 
kowych prob idących w tym | 
niej przyjść mu 6 i 

Nasuwa się jeszcz 
u nas cokolwiek w trm 
Tu nas kwestja be 
się coraz więcej 

  

@ W S a e 
ibowiem postu 

uwali już dawny 

    

Žž 

  

    

       

      

   

      

  

   

   jerunku zrobiono? 
botnej młodzieży taje 

ktualna, 

Szkoła w Rosji Sowieskiej, * 
„Schweizer- Graichungs-Rundschau“ (Zii- 

rich, V. 1932. Nr. 8) podaje bardzo ciekawr 
dane slatystyczne odnoszące się do stąńn 
szkołnictwa sowieckiego. 

W WI 1914 roku w Rosji nie uczęszczało 
de szkół powszechnych około ośmiu miljo- 
mów dziec| Obecnie liczha ucz ają 
do szkół powszechnych wynosi przeszła 
20.000.000. Natomiast nie wiemy, (przynaj- 
mniej źródło, na które się powołujemy nie 
pódaje) ile dzieqi w ostatnich lałach nie 
uczęszczało tam do szkół powszechny :h. 
Dzięki ogromnemu wysiłkowi na połu ośw. 
ty poz zkolnej. Vczba analahetów w Rosj' 

e się zmniejszyła. W 1914 roku па 
1060 mieszkańców, umiało pisać tylko 319-— 
w 1931 r. liczba piśmiennych podniosła śię 
do 700. 

Bardzo: ci 

    

  

  

  

  

      

  
  

    
       
   

  

    
jest dekret ;,Ce AU 

  

    

'Komtetu Par Komunistycznej” spra: 
wie programu mauczania w s tajack pow. 
szechnych i średnich (z dnia 925 šerpų 
1932 r.). Dekret ów wysuwa żądanie reformy 
szkolnictwa w duchu następujących požy- 
tywnych postulatów: w zakres e programów 
— wzmocnienie ogółnej wiedzy teoretycznej, 
dokładniejsze przystosowanie nauczania uc 
potrzeb pracy w twórczej Zawodowej, do - 
kladna znajomość własnego języka 

jez: ków obcych, geograf i histori 
istycznych, 

kierowni stanowisko w 
szkole, uczniowie będą poddawani egzam*- 
nom, Pozatem zwrócono specjalną uwage 
na kanność w szkole i wprowadzono surowe 
katy dla tych uczniów, którzy nie zastosują 
się do porządku szkolnego. — A więc ed- 
*rót na całej linji. 

    

    
   

   
zpowrotem 2 

  

    CERĘ OCZYSZCZA: 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

  

Cóż znaczyłaby 
Pani uroda 

pozbawiona czaru 
Jej młodzieńczej cery 

dzieńczego uroku, jakie daje regularne sto- 

sowanie mydła Pa!molive. 

Mydło Palmolive jest wyrabiane z słyn- 

nych naturalnych olejków piękności — 

z olejków owoców oliwnych, pałm i 

orzechów kokosowych. Miękka obfita 

piana uwalnia pory skóry łagodnie od 
wszelkich nieczystości, pozostawiając 

cerę piękną i delikainą. 

Niech Pani używa mydła Palmolive 
B nietylko do twarzy, ale i do pielęgno- 

4 wania ciała, a da ono skórze Pani ów 
powab i świeżość, które czynią ko- 

bietę ponętną do późnych lat. 

 



Magistrat zaciąga pożyczkę. 
Władze miejskie powzięły uchwa- 

łę zaciągnięcia pożyczki w jednym 7 
banków w wysokości 125.000 złotych. 
Pieniądze te zostaną przekazane wła 

dzom państwowym, jako dług miasta 
z tytułu wpłaconych przez skarb pań- 
stwa rat na poczet zadłużenia miasta 
z tytułu pożyczki angielskiej. 

Z RADY MIEJSKIEJ. 
Uchwalenie preliminarza na rok 1933-34. 

Clou wczorajszego posiedzenia Rady M ej 
skiej stanowił preliminanz budżetowy mia- 
sta na rok 1933—34, Przyznać trzeba, że w 
roku bieżącym zainteresowanie nowym bud 
żetem spadło do minimum. Kuluary y 
świeciły kompletnemi pustkami, co wię 
widoczny był brak zainteresowania ze Ss 
ny samych radnych któ zdobyłi się je- 
dyn,e na wygłoszenie kliku utartych komu 
małów i utyskiwań na temat panującego krv 
zysu i uszczupłeń atrybucyj samorządu. 7/e 
względu na dalekoidącą kompresję wydał 
ków, żadne z ugrupowań poza drobsiemi wy 
jatkami nie zgłaszało wniosków, to też bud 

żet głosowano en bloc, Za przyjęciem no- 
wego preliminarza wypowjedziała się i 

Rada za wyjątkiem frakcji Bundu i trzec! 
radnych powstrzymujących się od głosowa 

nia. 
Po -wwzględnieniu poprawek Komisj Fi 

nansowej nowy preliminanz w cyfrach przed 
stawia się następująco: 

Wydatki zwyczajne: zamykają się suma 
7,232.5066 złotych (o 12,4 procent mniej niż 
w roku 1932—33j]. Wiydatki nadzwyczajne 

prelimi sne na sumę: 2,449.550 złotych, 
(wobec zi. £.052,115 uchwalonych na rok 

1952 

   
    

  

   

        

    

  

  

  

   

    

     

  

    

   

hody zwyczajse mają wynosić. -— 
7 złetych — czyli o 18,3 proc. madej 

n/ż w roku ubiegłym. Dochody nadzwyczajne 
przewidziano na sumę 1,647,739 złotych i sa 

   

one o 263,083 złote większe od preliminowa 
nych w budżecie ubiegłym. 

W] sumie ogólnej nowy budżet po stron: 
wydatków | dochodów zamyka się cyfrą — 
9,678,356 zictych. 

W. dyskusji 
radni prof, Komar 
nie wnosząc, jak | 
poza demagog 

  

ralių 

ii Rafes, 

  

     
              ami i odchyl 

'j realnej kry    

  

     rze pozyty 

Przed uc 
  ай ego В 

a przez aklamację 

nie zą owoc I 
retarzowi R 
Kiemis, kt 

    

   
  

ea 

kował Rad 
i zapewnił, 

żonej em 
nie i siły 
nalnym. Przemówienie pow: 

nowanego jubólata 7» 

Miejskiej za wyrażone uzn 

B n ciągu mimo w 
swe doświad        

    

e    

bowych i odna no mandaty radnych Ko- 
misji Rewizyjnej Po załatwieniu kKlku je 
szcze drobnych spraw posiedzenie zamkn ę 
to na krótko przed godz. 12 w nocy. 

   
   

  

KRONIKA 
Dziė: 
Jutro: Serwacego B W. 

Pankracego M. 

    Wschód słońca — g.3 m 49 
| zachód |, — 47m.15 

  

$rostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.P. 

w Wilnie z dnia 1I/V — 1933 roku 

Ciśnienie 753. 
Temperatura + 18. 
Najwyższa + 21. 
Najniższa + 11. 
Opad: Ślad. 
Wiatr — wschodni. 
Uwagi: chmunao, przełotny deszcz, 

  

— Pogoda w dnia 12 maja w/g P. I. M 
Naagół pochmurno. M.ejscami ni 
deszcz, Nocą chłodniej, Słabe wiatry — 
runków zmiennym. Skłonność do burz. 

KOŚCIELNA 
— Uroczyste Nabiżeństwo Pontyfikałne 

z okazji Imienin Jego Świątobliwości Ojea 
Św. Piusa XI. Dnia 12 maja b, r. (w piątek) 
przypadają Imieniny Jego Świątobliwośc: 
Ojca Św. Piusa XI. Na całym świecie odbędą 
się z tej okazji uroczyste obchody, W! Wiln:e 

odbędzie się w niedzielę, dnia 14 maja b. r. 
uroczyste nabożeństwo pontyf 4 
ciele $w. Jana o godz. 10.30. 
Pontyfikalne celebrować będzie J 5. 
biskup Romuald Jałbrzykowski. Wszystkie 
organizacje społeczne proszone są о przy- 
bycie na nabożeństwo z pocztami sztanda 
rowemi, 

       

  

  

    

OSOBISTA 
— Prezes lezby Kentroli Państwa w W i 

nie p. Jam Pietraszewsk' wyjechał w dniu 
11 maja 1933 na kilka dni do Warszawy w 
sprawach służbowych. 

* Z UNIWERSYTETU 
— Promocje. W piątek dnia 12 maja br. 

w Auli Kolumnowej Uniyersytetu 0 godzi- 
nie 13 odbędą się promocje na doktorów pra 
wa następujących osó Mg-ra Stanisława 
Paczyńskiego i Mg-ra Stanisława Kodzia. 
Wstęp wolny. 

: WOJSKOWA. 
| —kKto staje przed Komisją Poborowa? 
Dziś w koiejnym dniu poboru roczn,ka 1912 
wini (przed Komisją Poborową sta 
wszyscy mężczyźni wspomnianego rocznika 
z mazwiskam| rozpoczynającemi się na ii 
terę I., ponadto poborowi z nazwiskami na 
literę J, zamieszkali w obrębie 1, 2, 3, 4, i 

5 komisarjatów P, P. 
- Wszyscy objęci sp sem muszą stawić ci: 

punktualnie © godz. 8 rano w lokalu p 
ul. Bazyljańskie* 2. 

  

  

     

   

  

grr ZEBRANIA 1 ODCZYTY. 
— Klub Wlėezegow. W piątek du. 

12 bm. przy ul. Przejazd 12 odbędzie 

MIGNON G. EBERHART. 

GDY MINIE 

    

się 122 zebranie Khibu Włóczęgów. 
Początek o godz. 19 m. 30. Na porząd 
ku dziennym referat p. Aleksandra 
Hertza jp. t. „Doświadczenia niemiec- 
kie“. Wstęp dla członków Klubu bez 
płatny, dla gości 50 gr., dla gości a- 
kademików 20 gr. Informacyji w spra 
wie zaproszeń udziela p. St. Hermana 
wicz, codziennie od godz. 18—20 w 
lokalu przy ul. Biskupia 4 m. 7 telef. 
99. Wstęp tylko za zaproszeniami i- 
miennemi okazywanemi przy wejściu 

— Odezyt gazowy w Klubie Prawników. 
Rada Gospodarzy Klubu  Towarzystka - 
Sportowego, Prawników w W,dnie uprzejmie 
prosi członków i sympatyków Klubu o przy 

bycie w piątek 12 bm, na odczyt n. 
prof. Jana Muszyńskiego o obronie gazowej, 
który się odbę w lokalu Klubu w Wiln e 
przy ul. Dąbrowskiego 10 m, 5 o godz. 2% 
W ly. goście wprowadzeni będą mile 

     

    

   

  

  

    

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Depesze hołdównicze „Związku Rabi 
now“ dla Prezydenta Rzplitej, Z racji po- 
nownego wyboru próf. I, Mościekiego prze- 
słał „Związek Rab'hów** p. Prezydentowi w 
imieniu wszystkich rabinów Rzplitej depeszę 
gratulacyjną z życzeniami szczęścia i wyru 
zam, hołdu i oddnia. 

  

   

ZABAWY 

— „Dancing Wiosenny“ 1 Czerwonego 
Sztralla urządza Opieka Rodzicielska 4-1ei- 
niej Męskiej Szkoły Handlowej Stowarzysz» 
nia Kupców | Przemysłowców Chrześcijan w 
Wilnie w sobatę dnia 13 maja br. Na tym 
dancingu spotka się eleganeki świat towarzy 
sk| Wiilna, ażeby w wesołym wiosennym na 
stroju spędzić wieczór, zapominając o tros 
kach dnia, Wstęp — 2 zł., akad, 1,50 zł. -- 
Dochód na cele niezamożnej młodzieży, 

    

   
— Dańelng towarzęski odbędzie si 

13 maja rb, w cukierni „Zielonego S а 
Początek o godz. Całkow,lty dochód p. 
znacza się na, wpi szkolne i dożywia 
niezamoż 

— Przemysł. w Wilnie, Bilet 
akadem,cki — 1 zł. 

Komitet Organizacyjny: 
Inż. p. p. Adolphowie Władysławostwo, 

P. p. płk. Błoccy Stefanostwo, p, p. Dyr. Bier- 
Marjanostwo, p. p. prez. Doboszowie 

Stanisławostwo, pp. Kons. Donasowie Felik- 
sowie, inż. p. Dąbrowska Antonina, p. p. Dyr. 
Glatmanowię Juljuszostwo, p. p. Starost. Ко- 
wałscy Wacławóstwo, p. p. płk. Kiaksztowie 
Antoniostwo, p. p. naczel. Mersonowie Grze- 
gorzostwo, p. p. inż. Piątkowscy Władysławo 
stwo, p. Rajecka Halina, p. p. . Szelą- 
gowscy Kazimierzostwo, p. p. Dyr. Skawińscy 
Janostwo, p. p. Sochaczewscy Juljanostwo, 
p. p. Dr. Szalewiczowie Władysławostwo, p. ». 
Dyr. Węgrzynowie Janostwo, p. p Prez, Żu- 
chowiezowie Karolostwo 
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ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

Wypytywał nas tak długo i szcze- 
gółowo, że nawet ja zaczęłam się de 
nerwować, a cóż dopiero mówić o re: 
szcie. Helena splatała niecierpliwie e- 
lastyczne palce, podczas gdy jej zie- 
łone oczy migotały niepokojącemi o- 
gnikami. Kilian palił papierosy jeden 
po drugim. Juljan Barre gładził się 
po falującej czuprynie, przesiadał z 
miejsca na miejsce, dotykał chustecz 
ką ust, zapałał papierosy, poto, żeby 
je zaraz odrzucić i spoglądał na Ma- 
til z trwożnym niepokojem. Ale ona 
chociaż coraz bledsza, trzymała się 
najlepiej ze wszystkich. Wiało od niej 
takim chłodem, jak od kamiennego po 
sągu. Załamała się wkońcu, ale w 0- 
kolicznościach zupełnie niespodziewa 
nych. 

Prawdę mówiąc, to wszyscy byliś- 
„my bliscy załamania. Znałam O'Lea- 
ry'ego od lat, lecz nigdy nie przypusz- 
czałam, że byłby zdolny do takiego o- 
krucieństwa. Później dopiero zrozu- 
miałam, że chciał w ten sposób zmu: 
siė winowajcę do wyznania. Nawet 
Aneta straciła swoje tępo — chytre 
opanowanie i opowiadając o przebie- 
gu wieczoru — zmyciu talerzy przy 

1 
| 

pomocy Brunkera i pójścia spać — 
wpadała ciągle we  francuszczyznę. 
Przypierana do muru przyznała się, 
że wypiła dwie szklanki wina i zary- 
glowawszy się w swoim pokoju, po- 
szła spać. Obudził ją huk wystrzału. 
W pierwszej chwili bała się wyjść. 
Patrząc zpodełba na Łucję, zamamro 
tała, że należało się spodziewać ta 
kiej „chryi*. 

— (o przez to rozumiecie? — Za- 
pytał chłodno O'Leary. — Więc oba- 
wialiści się, że tu kogoś zamordują? 
Dlaczego? Co o tem wiecie? 

— Nie nie wiem. (o mam wie- 
dzieć! — wrzasnęła kobieta. Jej bla- 
de oczy przypominające gałki z nie- 
przezroczystego szkła, latały niespo- 
kojnie po sali, wracając ciągle do 
O'Leary'ego. 

— Więc dlaczego mówicie, że na- 
leżało się tego spodziewać? 

— Ja... ja... — rozpostarła bezrad- 
nie wielkie łapska. — Je ne sais pas. 

— Musicie wiedzieć; powiedzieliś- 
cie, że należało się tego spodziewać. 
Wytłumaczcie się, cošcie przez to ro- 
zumieli — nalegał O'Leary. — A mo- 
że gadaliście ot, tak sobie, na wiatry? 

„ Wydawnietwo „Kurjer Wileūski“ S-ka 1 ogr. odp. 

   

    

   

  

   
    

       
   

K UR J E B 

TEATR I MUZYKA 
-—— „Żegnaj młodości* — żegna prowineję. 

czna  komedja „Żegnaj ° 
+ Teatr Obj Teatrów 

w Wilnie stępy Smoa J 

Daczyńskiego) zakańcza już swoją artystycz 
na wędrówkę. 

  

   

        

   

         

„Gnotliwa Zuzanna““, 
melodje i zabawne sytuacje. tr. 
morem i werwą, W] roli tytułowej 
gościnnie świetna śpiewaczka Mela Gr: 
ska, w otoczeniu najwybitniejszych sił ze 
społu: z Gabrielli, Dembowskim, Szczawiń- 
skim, Tatrzań 
na czele. Re ja M, Tatrza 
dekoracje według projektów 
wicza. Ceny zniżone. 
'ważme, 

— „Marica“ na przedstawieniu popołud- 
niowem w „Lutni*, W niedzielę nadchodzą- 
cą ujrzymy na przedstawiewiu popołudnio- 
wem po cenach pru, owych wyborną 
<Gperetkę Kalmana arica* z udziałem M. 
Grabowskiej w roli tytułowej. Ceny miejsce 
propagandowe, Początek o godz. 4 pp. 

— Mikołaj Orłow, światowej sławy pia- 
nista, budzący zachwyt kry: wą, wirtu- 
ożowską techniką, wystąpi z jednym rec - 

talem w sali Konserwatorjum (Wielka 47) 
w mqkdzielę nadchodzącą 14 bm. 

Bilety są już w sprzedaży. Szczegóły w 
afiszach. 

„Achilleis“ na scenie teatru 
na W. Pohulance. 

Odzyskanie naszej niepodległości 
nietyłko zawdzięczamy wysiłkom о- 
rężnym, ale w znacznej mierze i wiel 
kim krzewicielom ducha w narodzie 
jak Wyspiański, którego w zeszłym 
roku obchodziliśmy  25-tą roczni- 
cę śmierci. Ten największy polski dra 
maturg przez swe o głębokiej treści 
dzieła, pełne przeżyć duchowych i 
wstrząsów psychicznych jak „Wese- 
le, „Warszawianka”, „Noc Listopa- 
dowa“, „Wyzwolenie“ wzywał naród, 

by „chciał cehcieć* niepodległości, by 
wyzwolił się z bierności i braku zau- 
fania we własne siły, by hartował swą 

wolę i gotował się „rwać pęta". 
Oprócz utworów o czysto - rodzi 

mem podłożu z pod jego pióra jako 
wielkiego miłośnika świata antyczne- 
treści zaczerpnięty z  wiekopomnej 
Iljady Homera. 

W związku z uczczeniem wielkie- 
go poety zespół uczniów szkół šred- 
nich zachęcony i ośmielony zeszłorocz 
nem powodzeniem wystawienia sztu- 
ki klasycznej Ajschylosa p. t. „Fe- 
nicjanki*, która znalazła sympatycz- 
ny odgłos w prasie i wśród wilnian w 
tym roku pokusił się o sprawę o wiele 
trudniejszą, bo dnia 13 maja o godzi- 
nie 16 w teatrze na Pohulance odegra 
szlukę Wyspiańskiego p. t. „Achilleis“ 

Zgóry uprzedzić należy, że znajdą 
się sceptycy, którzy nie wierzą w zdoł 
ności artystyczne naszej młodzieży i 
powiedzą, że porywanie się przez ucz 
niów do odegrania tak trudnej i skom- 
plikowanej pod względem formy i 
treści sztuki jak „Achilleis* jest mar 
nowaniem czasu. 

Nie zważając na możliwe zarzuty, 
zespół uczenic i uczniów po należy- 
tem przygotowaniu się i przemyśleniu 
każdego szczegółu pod kierownictwem 
swych profesorów i fachowego reży- 
sera ufny we własne młode i niespo- 
żyte siły chce publicznie pokazać swo 
je wysiłki artystyczne. 

Mamy nadzieję, że Wilno, które 
zawsze z wielkiem upodobaniem i pie 
tyzmem ustosunkowywało się do dzieł 
klasycznych i tym razem będzie za- 
chwycone pięknością sztuki i jej umie 
jętnem wykonaniem, 

Nie będziemy tu rozwodzić się nad 
szlachetnemi poczynaniami naszej 
młodzieży, aby dać widzom prawdzi 
wą strawę duchowa. Starsi, sami gro 
madnie 13 maja o godzinie 16 pośpie 
szą do teatru, aby z dumą stwierdzić 
G wielkich uzdolnieniach artystycz- 
nych ich córek i synów. M. Ż. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WłARSZAWIA (Pat). — DEWIZY: Londyn 

30,12 — 30,27 — 29,97, Nowy York 7,59 -— 

1,63 — 7,55, Nowy York kabel 7,60 — 7,64 — 
7,56, Paryż 35,11 — 35,20 Szwaj 
carja 172,25 — 172,08 Ba 

209,45 — 209,40. 
DOLAR w obr; pryw. 
RUBEL złoty 4,94. 
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Aneta wyprostowała się w całym 
ogromie swej tuszy, owiniętej pikowa- 
ną kołdrą, rzuciła wyzywające spoj- 
rzenie detłektywowi, drugie, mniej 
wyzywające, ciotce Łucji i nagle ok- 
lupła, a ramionami jej wstrząsnęło fe- 
bryczne drżenie. 

Wiedziałam, że tak będzie. Wie 
działam. Wiedziałam... bo... bo... bo... 
— Opanowala rozdygotany głos, w 
którego chrapliwym tonie zabrzmia- 
łą nuta nieuniknionego fatalizmu. - - 
W tym domu ma się mord. Czekał od 
pięciu lat. Wtym domu ma się krew! 

„W tym domu ma się mord*. 

Teresa nie wytrzymała, Wydała 
okrzyk, podobny ni to do śmiechu, ni 
do kaszlu, ni do wrzasku, który prze- 
szedł w prawdziwy atak histeryczny. 
Mało brakowało, żeby się to nie udzie 
liło nam wszystkim, bo ledwieśmy 
nad sobą panowali. Łucja uchwyciła 
się kurczowo poręczy swego wózka, 
mamrocząc coś do siebie i nie odry- 
wając oczu od drzwi pokoju Frawle- 
y'a. Helena zaniosła się gwałtownein 
łkaniem. Ja i Matylda natrząsaliśmY 
zimnemi rozdygotanemi rękami Te- 
resę. Aneta drżała od stóp do głów, 
okręcając się swoją kołdrą. Usta jej 
latały jak luźny ochłap. Nawet zim- 
na twarz Brunkera straciła zwykły 

_ spokój, a czarne, paciorkowate źreni- 
ce zaświeciły gorączkowo. Barre, Ki- 
Hian i Morse mówili coś jeden przez 
drugiego, ale wśród ogólnego zamętu 
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Echa londyńskiej wizyty Rosenberga. 
W izbie 

LONDYN. (Pat). Na czwarikowem 
posiedzeniu Izby Gmin minister spraw 
wewnętrznych Gilmour zasypywany 
był pytaniami w związku z wizytą Ro 
senberga. Kilku deputowanych zapy 

Gmin. 
tywało, dlaczego Rosenberg, osobnik 
zajmujący się propagandą, został wpu 
szczony do Anglji, podczas gdy Tro- 
cki oraz inni komuniści nie uzyskali 
na wjazd zezwołenia. 

w opinji angielskiej. 
LONDYN, (Pat). — Wizyta londyńska Ro 

senkerga # na wywoływać w ang'elskiej 
cpinji puklicznej reakcję wyraźnie ujemną 
dla wysłannika Hitlera. 

„Dały Herald* podaje jako rewełację 
treść rozmowy Rosenberga z ministrem 
menem, która bynajmniej nie była przyjaz 
na, Rosenberg miał oświadczyć Simonewi, 
że Niemcy nie mają zamiaru rczygnować z 
iabrykaceji ciężkiego uzbrojenia ofenzywne- 
go, jak tanki, ciężkie armaty, aeroplany, słu- 
żące de bombardowania, depókj; inne mocar- 
stwa posiadają tego rodzaju uzbrojenia, — 
Niemey chcą również posiadać je, ehociażby 
w mniejszej ilości. — Z tą chw lą — stwier 

  

   

dza „Daiły Herałd* — widoki dałszej voz 
mowy z Simonem Rosenberg sam scbie pap 
suł, Simon otwarcie przedstawił Rosenber- 
gowi ujemne wrażen ©, jakie wywołało w An 
glji postępowanie rządu Hitlera, zwłaszeza 
prześladowanie Żydów, podkreślając, że w 
tych warunkach Niemcy nie mają co liczyć 

zie Wielkiej Brytanji, Rosenberg w 
sowedzi na tę reprymendę Simona prze 

strzegł miuisirva spraw zagranicznych Wiel- 
kiej Brytanji, że Niemcy nie zniesą żadnegy 
mieszania się do ich spraw wewnętrznych, a 
usiłowania takiej interwencji popchną ele- 
menty skrajne w Rzeszy jeszcze dalej. 
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Rekonstrukcja gabinetu Dolfussa. 
WIEDEŃ. (Pat), | Zapowiedziana 

przed paorma dinami rekonstrukcja 
gabinetu kancłerza Dolfussa została 
wczoraj późnym wieczorem przepro 
wadzona. Ministrem skarbu na miejs 
ce Weidenhoffera, który obejmuje sta 
nowisko prezesa Austrjackiego Zakła 
du Kredytowego, został mianowany 
były kanclerz dr. Buresch, ministrem 
handlu na miejsce dr. Jakonorga rad 

Propaganda 
PEKIN, (Pat). — Krążąey nad miastem 

samolot — jak przypuszczają japoński — 
rozrzucił odezwy, wzywające wojska ehiń 
skie, aby przyłączyły się do armji mandżuz- 
skiej, a to w celu zaoszczędzenia Pek nowi 

Dźwięk. 
kino REWJA 

Sala Miejska 
ul. Ostrobramska 5 

PAN 
Tel. 5-28 

Balkon 25 gr., Par 

Dziš premjera! 
Fascynująca gwiazda 
amerykańsk ch ekran. Dźwiękowe Kino i 

CAS INO KROLOWA PODZIEMI 
Oto treść tego wielkiego filmu. NAD PROGRAM: Dodatki džwiękowe. Seanie o gadz, 4—6—8—10.15 

Dziś premjera! Tempo, życie i wieczne igranie ;e 
śmiercią— to temat najnowsz. filmu Fcxa Dzik. Zach. 

W rolach głównych: George O:Brien i Cecylja Farker. 

  

ca handlowy Stockinger. Dotychcza- 
sowy sekretarz stanu Fey otrzymał 
rangę ministra. Tekę ministra spraw 
wewnętrznych otrzymał przywódca 
Związku Chłopskiego były wicekane- 
lerz Sehumy. Ponadto zostali miano - 
wani dwaj sekretarze stanu, mianowi 
cie Neustaetter - Stueremer z klubu 
Heimwehry i ze Związku Chłopskiego 
Bachinger. 

japońska. 
i Tien — Tsinowi tragicznych wypadków. 
Odezwy podkreślają wspólnotę obu narodów 
szjatyekieh i wskazują na konieczność zgod 
nego współżycia. W Pekinie panuje zanie- 
pokojenie. 

na wszystkie seence ter 54 gr. 

Postrach Ari 

Wieniec złożony przeż Rosen- 
berga u stóp pomnika Nieznanego 

Żołnierza zniszczono. 

LONDYN, (Pat). — Nieznany sprawca 
zniszezył wieniee, złożony przez Rosenberga 
u stóp pomnika Nieznanego Żołnierza, oraz 
odciął wstęgę ze swastyką Hitlera, Po doke 
maniu tego czynu sprawea odjechał samoeho- 
dem w Kierunku katedry Westniinsterskiej. 

LONDYN, (Pat). Spraweą porwania 
wieńca, złożonego przez Rosenberga п 5Мр 
pomnika Nieznanego Żołnierza, jest — jak 
się okazało kpt, Sears, kandykat partji praey 
w wyborach, mających sę odbyć w St. Pam 
eras. Czyn jego miał na ccłu zaprotestowa- 
mie przeciwko zezweleniu władz na złożenie 
wieńea przez przedstawiciela Hitlera. 

LONDYN, (Pat). Syn kpt. Searsa aš- 
wizdezyt, że ojciec jego wspominał mu » 
swym zamiarze porwania wieńca złożonego 
przez Rosenberga, rzueenia go do Tamizy i 
oddania go następnie w ręce policji Czym 
kpt. Searsa miał ma celu zaprotestowanie 
przeciwko prołanacji grobu przez przedsta 
wieiela Hitlera oraz przeciw panującemu w 
Niemczech regime'owi barbarzyńskiej bru- 
talności. 

LONDYN, (Pat). — Sears, sprawea porwa 
na wieńca złożonego przez Rosenberga na 
grobie Nieznanego Żolnienza, stanął dziś ja 
ko oskarżony o kradzież przed sędzią w ko 
misarjacie policji, Połiejant, występujący ja. 
ko św adek, stwierdził, że wieniec został wy 
łowiony z Tamizy, Sędzia ukarai kpt. Searsa 
grzywną w wysokošei 50 szylingów, oświad 
czająe przytem: „To, co pan zrobił, jest złę 
i sprzeciwia się dobremu wychowaniu”, 

  

  

Hitleryzm w Gdańsku. 
GDAŃSK, (Pat). — Od szeregu lat w cho 

rze sopockiej opery bierze udział pewna li- 
czba śpiewaków i špiewaczek Żydów, — Pod 
czas ostatniej próby tego ehóru — jak do 
nosi „Danzinger Volkstimme“ — dyrygent 
zakomunikował zespołowi, że na podstawie 
zarządzen a magistratu sopoekiego Żydzi nie 
mogą nadal brać udziału w chórze opery se 
pockiej. 

zony 
Reż. Dawid Howard. 

To produkt wieloletniego wysiłku mi- 
strza reżysera przy współudziale zes- 
połu najwyb. artystów z uroczą Polką 

TALI BIRELL « «e. 
WKRÓTCE NA NASZYM EKRANIE 

swoim 

JOAN GRAWFORD :: 
Mitošči 
Sensacja! 
Proces! 
Afera! 

  

KINO-TEATR |DZIŚ wspaniały 1) 
I R 1 program : 

UL. WIELKA Nr. 25 Przedwiošnie   
Pźwięk. Kine-Teatr 

HELIOS 
Wiiodska 38, tel. 8-25   

Syn Szeika Potężny diamat sensacyjno-wschodni 
W rolach głównych największy amant świata Rudoif Valentino 

Najpiękniejszy film polski w-g pow. Stefana 
nych: Zbyszko Sawan, Jaracz, Samborski, 

Setki pięknych bajader. 

Żeromskiego. W rolach głów- 
Gorczyńska, Modzelewska, Walter 

Ceny na wszystkie seanse po 20 i 25 groszy 

Każdy musi wiedzieć, co robi prostytutka. złoczyńca, żołnierz pechowy, morderca i bez- 
domna matka—kiedy otrzymają nagle miljon dolarów. Ujrzycie w fłmie reż. E. Lubicza 

Gdybym miał miljon 
GARY COOPER i 15 najwybitn. gwiazd. Na l-y s. ceny zniżone. Seanse: 4—6—8—10.15 

Rojostr HaRdIOWJ. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 3.111. 1933 r. 
13885. I. Firma: „Futropol — Chaim Le 

ski i S-ka”, Skład futer i praco 
dziba w Wilnie przy ul. Wiiel 

    

duch Kuikin przy ul. Rudnickłej 14 i Dawid S 
żon przy ul, Niemieckiej 31, Spółka firmowa zawar- 
ta ma mocy umowy z dnia 10 lutego 1933 r. n 
sokres do dnia 1 stycznia 1935 r. Zarząd należy do 
wszystkich wspólników łącznie. Weksle, umowy 
zobówiązania oraz płenipotencje podpisuje pod 
piem firmowym 2-ch spólni 
korespondencję zwykłą, poleconą i wart 

  

  

    

nie: 

   

nie odróżniłam ani jednego słowa. 
Nad wrzawą zapanował dźwięcz- 

ny spokojny głos O'Leary'ego. 

" — Proszę państwa! 

Podszedł do któregoś okna, otwo- 
rzył je i wychylił się, żeby odemknąć 
okiennicę. Teresa uspokoiła się na 
chwilę, rozdzierające łkania Heleny 
umilkły. Do pokoju wdarło się szare 
światło świtu i fala śnieżycy. 

  

— Pada bez przerwy — rzekł O* 
Leary. — Wichura zniosła przed dom 
ogromne zaspy. Niktby nie wytrzymał 
na drodze dziesięciu minut. Niema mo 
wy, żeby móe się dostać do Nettlesonu 

W bawialni zapanowała cisza. Do 
piero po chwili pojęliśmy ważki sens 

jego słów. 
— To znaezy, że musimy tutaj zo- 

stać! — wrzasnęła Helena. 

— Nietylko to — odparł surowo 

detektyw. Morse, który pierwszy zo:- 
jentował się w tem powiedzeniu, 
zbladł na popiół i przystąpiwszy bli- 
żej, zapytał: 

— W takim razie... on... Frawley.. 

Zająknął się i umilkł. 

— Nie da się nic zrobić? — zapy- 
tał głuchym głosem Barre. 

— Nie. Możemy tylko czekać — 
odparł wolno O'Leary. 

Lal Killian, potargany i owinięty 
szczelnie w derkę, podszedł do O'Le- 
ary ego, wyjrzał na białą zawieję, za- 
słaniającą świat i wstrząsnął się fe- 

  

Drukarnia „ZNICZ*, Wilno: Biskupia 4, tel. 3-40 

  

ia kuśnierska. Sie- 
j 47. Przedsieb or- 

stwo istnieje od lutego 1933 T. Wispėlnicy zam, w 
Wilnie, Chaim Lewdański przy ul. Końskiej 22 Mor- 133 

ów. Wszelkiego rodzaju 
ściową na | p 

imię spółki może otrzymywać każdy spólnik oddziel 
i 3 533—V1 

Sądu 

wdań- 

dy. drugiej, 
  

  

7. I. Firma: „Dezet — 
ZOryi ® № 

  

а 

  

2a | mie, przy ul. Wielkiej 35. 

stem-     * w. Wilnie, ul,   bramska 29/6. 

brycznie. Z otwartego okna wiało na 
hall lodowate zimno. 

— C'est faire le diable a quatre -— 
mruknęła rozdygotana kucharka. 

— To może potrwać trzy — cztery 
dni — rzekł ponuro Lal. — Tu, na 
tem pustkowiu, wszystko jest możii- 
we. 

— Trzy. cztery dni — powtórzy 
ła Łucja, której wielkich, czerwonych 
uszu nie uszło żadne słowo. — Trzy 
— cztery dni. Szczęście, że w tamtym 
pokoju zimno — dodała chrapliwie. 
patrząc złowieszczo na drzwi pokoju 

Frawiey'a. 

Stężeliśmy wszyscy w 
zgrozy, až Matil jęknęła: 

— Ciociu! 

Teresa krzyknęła przeraźliwie u 
Helena zapiszczała histerycznie. 

— Proszę się uspokoić! — rozka- 
zał ostro O'Leary. Teresa oniemiała 
z otwartemi ustami, Helena zdławiła 
w gardle spazmatyczny szloch. Obie 
utkwiły w niego szalone spojrzenie. 
— Słuchajcie państwo. Jesteśmy bądź 
co bądź w okropnej syluacji, na którą 
niema rady. Musimy to jakoś przetrzy 
mać. Nie jest wykluczone, że nawal- 
са potrwa trzy dni lub dłużej. To 
znaczy, że będziemy musieli zaczekać 
na koronera. — Urwał. — To czeka- 
nie nie będzie przyjemne... 

— Przyjemne! — zapłakała He- 
lena. 

O'Leary spojrzał na nią surowo. 

  

paraliżu 

    

13386. I. Firma: „Młyn gazowo-motorowy Juics 
Gurwiez i Ginde Kac — Spółka firmowa*. Eksplva- 
tacja młynu gazowo-motorowego. Siedziba w m-ku 
Krewie, pow, Oszmiańskiego, Spólnicy zam. w Kre- 
wie, pow. Oszmiańskiego, Judes Gurwiczowa i Ginda 
Kacowa. Spółka firmmowa zawarta na mocy umowy 
z dn. 23 lipca 1931 r. na czas nieogranicziny, Zarząd 
należy do obu współniiczek, Weksle ii wogóle w. : 
kiego rodzaju zobowiązania charakteru majątkowe 
oraz pełnomocnictwa podpisują pod! stemplem fi 
wym obie spólniczki lub osoby przez nie rejentalnie 
uprawnione. Wszelką korespondencję niewyłączają pie 
nieżnej podejmuje każda spólniczka osobiście bez zgo- 

Masza Złatkowicz* 
e, ul. Wielka 39. Sklep futer. Firma istnieje 

od 1945 r. Właścicielka Masza Złatkowicz zam, w Wil- 

33888. I, Firma: „Szerówna Cecylja — Nasze Zu- 
'Trocka 5, Buro podań, prze 

I wań i tłumaczeń. Firma istnieje od 1933 r. Wła- 
šeicielka Cecylja Szerówna zam. w Wiilnie, ul. Ostro- 

Dr. S. KAPŁAN 
spec'.choroby weneryczne 

i skórne przeprowadził 
Się i wznowił przyjęcia 
chorych przy ul. Jagiel-- 

łeńskiej 8, m. 20 
(z ul Wileńskiej 32).     

  

10- 
Akuszerka 

Marja Laknerova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

KUPIĘ 
sakę wilczycę ras. 

roczną, nie starszą. 

Wiadomość w „Kucjerze” 

pod literami „Karo“ 

534—VI 
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536—-v]   
— Łzy i histerja tylko pogorszą 

sytuację. Proszę wszystkich żeby sta- 
rali się nad sobą panować z całych sił. 
Sytuacja jest ciężka, ale musimy ją 
znieść, 

—- Mus to mus. — Wygłosiła sen- 
tencjonalnie Łucja takini tonem, że 
aż mi zgrzytnęło po nerwach. — W 
każdym razie będzie pan miał czas 
wypytać nas, ile serce zapragnie, pa- 
nie detektywie. Е 

Prawdopodobnie -— odrzucił z 
całym spokojem O'Leary. — Teraz 
jednak radziłbym państwu wrócić do 

swoich pokojów, ubrać się i odpocząć. 

Odpocząć — mruknęła Helena. 
— Odpocząć! Kiedy w tamtym po- 
koju... i kto 

— Spokojnie! — zgromił ją O'Le- 
ary. którego oczy zamigotały gnie- 

    

мет. — Brunker, gosposiu, czy nie 
inoglibyście przyrządzić kawy? To 

  

nam dobrze zrobi... 

Aneta wstała i pomimo swego 04: 
romu, frunęła do kuchni lekko, jak 

ptak. Brunker powłókł się za nią nie- 
zgrabnie. 

O'Leary spojrzał _ przepraszająco 
na Matil, która się uśmiechnęła się 
lekko i rzekła: 

--- Dobrze, proszę pana. Niech pan 
wydaje wszelkie dyspozycje, jakie 
pan uzna za konieczne. 

(DE m3) 

Redaktor odpowiedziałny Witołd Kiszkis. 
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