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Uroczyste otwarcie lotniska na Okęciu. 
WARSZAWA. (Pat). Dziś o godz. 

10 odbyło się uroczyste poświęcenie i 
otwarcie portu lotniczego w «Warsza 
wie, na Okęciu, oraz uroczystości 
związane z obchedem 5-lecia polskich 
nij lotniczych LOT. Na uroczystość 
przybyli premjer Jędrzejewicz, mar- 
szałek sejmu Świtalski, ministrowie 
Hubicki, Pieracki, Zawadzki, Kalińs- 
ki, Butkiewicz, wiceministrowe, kor 
pus dypl. z ambasadorami Stanów 
Zjednoczonych, ZSRR. oraz Włoch, 
przedstawiciele władz państw. i miej 
skich, gen. Rayski, wyżsi urzędnicy, 
przedstawiciele lotnictwa z dyr. inz. 
Wacławem Makowskim, Przybyli rów 
nież przedstawiciele lotnictwa cywi!- 
nego państw obcych, którzy przylecie 
li wczoraj. Następnie przybył Prezy- 
dent Rzeczypospolitej. Mszę odprawił 
biskup polowy GawNna. 

Minister Butkiewicz określił ro:- 

Min. Zarzycki 

wój cywilnego lotnictwa polskiego i 
wspomniał o zasługach LOTU. Więk 
sze miasta Polski połączone są obec- 
nie z Wiedniem, Bukaresztem, Sofją, 
Salonikami, Rygą, Tallinem. Obecnie 
realizuje się połączenie z Berlinem a 
przygotowuje się otwarcie komunika 
cji lotniczej ze Stambułem i Moskwą. 
W zakończeniu przemówienia mini- 
ster poprosił Prezydneta Rzplitej o 
podniesienie bandery na znak, że 
cyw. port lotniczy został otwarty i od 
dany do użytku publicznego. 

W odpowiedzi na przemówienie 
min. Butkiewicza dyr. LOT-u podzię 
kował za przychylną ocenę działal- 
ności LOT-u i zapewnił, w imieniu 
wszystkich pracowników LOT-u, że 
dołożą wszystkich sił, by osiągnąć naj 
lepsze rezultaty dla chwały lotnictwa 
polskiego. 

otwiera 
Targi Poznańskie. 

POZNAŃ. (Pat). Otwarcia targów 
poznańskich dokonał minister prze- 
mysłu i handlu Zarzycki, który przy- 
jechał do Poznania już w sobotę ale 
noc spędził w wagonie, a dziś rano © 
godz. 9 powitany został przez dostoj- 
ników miasta Poznania. Minister w 
przemówieniu swem zaznaczył, żex 
każdym miesiącem powiększa się 
wskaźnik produkcji przemysłowej w 
stosunku do analogicznego miesiąca 
roku poprzedniego i zbliżamy się po- 
woli do poziomu roku 31 io jest do 
poziomu 70 w porównaniu ze wskaź 
nikiem 100 z r. 28. Targi poznańskie 
które są dobrze zorganizowane a w 
obecnym roku są 2-krotnie silniej o- 
besłane niż zeszłoroczne, cieszą się w 
kraju i zagranicą solidnością i są do 

  

wodemi siły gospodarczej społeczeń 
stwa. O godzinie 13,30 odbyło się w 
Bazarze Śniadanie na cześć ministra 
i gości. 

Przybycie licznych gości. 
POZNAŃ. (Pat). Na uroczystość 

otwarcia targów poznańskich prócz 
ministra Zarzyckiego przybyli komi- 
sarz generalny RP. w Gdańsku Papee, 
prezydent miasta Warszawy Kościał 
kowski, wielu przedstawicieli niemie 
ckiego świata gospodarczego w tem 13 
prezesów izb przemysłowo - handło- 
wych oraz z Czechosłowacji komisarz 
wystawy czeskosłowackiej Buhaczek 
Pozatem . z Warszawy przyjechali 
dziennikarze i korespondenci pism za 
granicznych. 

Uczestnicy wycieczki 
dziennikarskiej do Niemiec. 

W wycieczce prasowej do Niemiec, która 
wyjechała dhia 27 b. m. z Warszawy 
pod przewodnictwem red.  Tadeusża 
Święciekiego biorą udział: p. p. Ka- 
zimierz Okuliez („Kurjer Wileūski“), Jan 
Czarnocki („Kurjer Poranny“), K. Dunin- 
Kepliez („I. K. C.“), Adam Grzymala-Sied- 
lecki („Kurjer Wafrszawski“), Zygmunt Lem- 
picki („Kurjer Polski“), Bertold Merwin 
(„Express Poranny"), Mieczysław Obarski 
(P. A. T.j, Adam Romer („Czas'), Kazimierz 
Wierzyński („Gazeta Polska“), Stanisław 
Włodarkiewiez (Wydz. pras. M. S. Z.). 

Wycieczka dziennikarzy 
litewskich w Moskwie. 

MOSKWA. (Pat). Przybyła tu wyż 
cieczka dziennikarzy litewskich z dy 
rektorem litewskiej agencji telegra- 
ficznej Turauskasem. ) 

Manja przešladowcza | 
Woldemsrasa. ' 

RYGA. (Pat.) Z Kowna donoszą: Przeby- 
wający obeenie w Zarasach były premjer 

Woldemaras uległ nawrotowi manji prześla- 
dowczej, doprowadzając do ciągłych zatar 

gów z organami policji, pod których nadzo- 
rem pozostaje. Przed paru dniami profesc 
Woldemaras zawiadomił ministerstwo spraw 
wewnętrznych, że grozi mu porwanie i upro- 
wadzenie do Polski. Ministerstwo spraw we- 
wnętrznych przeprowadziło natychmiastowe 
dochodzenie i, jak podaje pismo Sekmadenis, 
stwierdzono, że obawy Woldemarasa są wy- 
nikiem wyłącznie jego bujnej fantazji. 

Ordery łotewskie dla Polaków 

RYGA. (Pat). Szef gabinetu polskie 
go ministra spraw wojskowych ppłk. 
Sokołowski oraz dyr. departamentu 
budownictwa wojskowego inż. Toruń 
odznaczeni zostali łotewskim  orde- 
rem „Trzech gwiazd” 3-go stopnia. 

Nowy prezes rady komisarzy 

lud. U. S. S. R. 

MOSKWA. (Pat). Prezesem rady 
komisarzy ludowych Ukrainy został 
mianowany Liubczenko. 

  

  

400-lecie upadku państwa Inkasów.. 
UROCZYSTOŚCI W PERU. 

W kwietniu r. b. obchodzi Peru  400- 
setlecie upadku państwa Inkasów. 400 lal 
temu, a mianowicie w kwietnia 1534 roka 
słynny konkwistador hiszpanński Franciszek 
Pizarro wkroczył na czele swych żołnierzy 
do stolicy państwa Inkasów Cuzco. Dzień 
ten był jednocześnie ostatnim dniem dla wiel 
kiego i bogatego państwa. Hiszpanie pod 
pretekstem walki z poganami wycięli niemal 
w pień nieszczęśliwych Inkasów złupili ieh 
świątynie i pałace, zniszczyli bezcenne za- 
bytki architektury i sztuki tubylczej ludno 
ści. Hiszpanie dawniej już słyszeli o legen- 
darnych bogactwach jakie miały ukrywać się 
w świątyniach tego dziwnego szczepu, do 
jakiego należeli Inkasowie. Hiszpanów gnała 
uaprzód opętana żądza łupów. Hiszpanie 
marzyli o odkryciu legendarnej krainy EJ 
Dorada. 

SKARBY STOLICY. 

Gdy Pizarro wkroczył na częle swej chci 
wej bandy do Cuzco, zdawało mu się, iż 
naprawdę odkrył El Dorado. We wszystkich 
budowlach, jakie się znajdowały w tem mie 
ście aż Iśniło od złotych ozdób i sprzętów. 
Zwłaszcza bogato wyposażone były w szła 
chetny metal świątynie. Nawet w ogrodach 
świątyń i ogrodach królewskich widniały 
nietylko przepiękne kwiaty naturalne, leca 
również kwiaty, wykonane z czystego złota 

i ozdobione szafirami, szmaragdami i inne: 
mi szlachetnemi kamieniami. Wśród kwia 
tów tych stały postacie zwierzęce przeważnie 
lamy, ozdobione w szczerozłote runo. Pi 
zarro mógł się więc uważać pod tym wzglę. 
dem za szczęśliwego Jazona, który na czele 
odważnych argonautów trafił do Kołchidy 
by wykraść mistyczne złote runo. 

Wszystko to bladło jednak wobee świet- 
ności głównej świątyni Inkasów. Była to 

świątynia Boga Słońea. Świątynia ta stano- 
wiła coś w rodzaju Mekki dła tubylczej lud- 
ności. Ze wszech stron ciągnęły tu pielgrzym 
ki, by olśnić swe oczy widokiem olbrzymie- 
go pociągu bóstwa o ludzkiej twarzy, od kt6 
rej szły na wszystkie strony szezeroztote 
wysadzane drc mi kamieniami promienie 
Kroniki hiszpańskie nie podają, czy same 
bóstwo wykonane było ze złota. Wiadomo 
jednak, że stało ono na masywnym szezero- 
złotym postumencie w ten sposób, że pierw- 
sze promienie wschodzącego słońca oświet- 
iały głowę posągu od tyłu, tworząc wspania 
łą aureolę i grę świateł. Sufit i ściany świa- 
tyni również wyłożone były złotemi płyta- 
mi. Po zewnętrznej stronie ściany biegł sze- 
roki fryz ze złotych blaszek. Wszystkie na- 
czynia używane przez* kapłanów Świątyni 

przy spełnianiu obrządków były ze szcze. 
rego złota, podobnie, jak rury, doprowadza- 
iące do świątyni wodę. 

Qpisaliśmy tu główną światynię Słońca 
Ponadto w kraju były inne świątynie, po 
šwiecone ksiežycowi, gwiazdom, teczy i t. d. 

  

  

POCHODZENIE INKASÓW. 
Po dziś dzień uczeni wszystkich krajów 

łamią sobie głowę nad pochodzeniem tajem- 
niczego szczepu Inkasów. Istnieje hipoteza, 
iż byli oni potomkami Atlantów — miesz- 
kańców legendarnej Atlantydy, o której pi- 
sze w jedynm ze swych djalogów Platon, 
a która miała stanowi6 ląd, łączący dzisiej 
szą Afrykę z Ameryką Południową. Skut- 
kiem kataklizmów Atlantyda ulec miała za- 

laniu przez oeean Atlantyeki, przyczem po 
tomkowie ludności tego dziwnego lądu mie 
liby być właśnie Inkasami. Trudno, oczywi- 
Ście orzee w tej sprawie coś konkretnego. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że pomiędzy 
Inkasami a starożytnymi Egipcjanami istnia 
ły pewne analogje. Przedewszystkiem kró- 
łowie Inkasów mieli prawo żenić się jedynie 
r rodzonęmi siostrami ze względu na potrze- 
bę zachowania czystości krwi w dynastii. 
Podobne zjawisko widzimy też u starożyt- 
nych faraonów. Ustalenie pochodzenia Inka- 
sów jest tem trudniejsze, że Hiszpanie z bez 
względną zaciekłością palili i niszczyli bi- 
bljoteki Inkasów, składających się, jak wia- 
domo, nie z książek, a tylko z powiązanych 
ze sobą w misterny i umówiony sposób 
sznurków. Gdyby nie ten wandalizm Pizarre 
i jego żołdaków, możnaby dziś spewnością 
więcej o Inkasach powiedzieć. 

NISZCZYCIELE. 

Jako się rzekło, zwycizcy Hiszpanie, za- 
ślepieni ehciwością, nie ograniczyli się do 
zabrania znalezionych w Cuzeo i całym kra- 
ju skarbów, lecz starali się wymusić jeszcze 
więcej złota i drogich kamieni od sterory- 
zowanych Inkasów. Niezależnie od tego, czy 
się im to udawało czy nie, sprawiali Hisz- 
panie wciąż Inkasom krwawe „łaźnie*, tę- 
piąc ich tak, jak się tępi np. szarańczę, czy 

inne jakieś szkodniki. Rychło też rozpow- 
szechniły się pogłoski, iż zrozpaczeni okra- 
cieństwem Hiszpanów Inkasowie, ukryli resz 
tę swych olbrzymich jeszcze skarbów gdzieś 
w niedostępnej amerykańskiej dżungli. Żad- 
ne tortury i rzeźnie nie mogły od nich wy 
dobyć sekretu. Według innych wersyj, Inka- 
sowie strącili ogromne transporty złota i 
irogich kamieni w przepaście Andów. Jesz- 
cze inna wersja głosi, iż Inkasowie pogrą- 
żyli ocalałe skarby w jeziorach. Tak czy 
inaczej, niszczyciele hiszpańscy wytępili In- 
kasów, spalil: to, eo się spalić dało i ztupili 

wszysiko, co miało konkretną wartość. 
Trudno jest przypuścić, by przy najwięk- 

szej nawet grabieżczości hiszpańskiej, wszyst 
kie zabytki po Inkasach zostały zniszezone 
łak gruntownie, iż dziś nie niemal © nich 
nie wiemy. W związku z tem właśnie kursuja 
różne legendy o zachowanych, podobno, jesz 
cze gdzieś w głębi nieprzebytych lasów, czy 
też w niedostępnych dolinach Andów osa- 
dach Inkasów, gdzie nie postała jeszeze noga 
białego człowieka. Kursują też legendy o 
skarbach, które ocalały przed Franciszkien: 
Pizarro i jego żołdakami, a które czekają 
rzekomo na szczęśliwego odkrywcę. 

POSZUKIWACZE PRZYGÓD I SKARBÓW 

Legendy, jak wiadomo, zawsze silnie prze 
mawiały do ludzkiej wyobraźni. Legendy o 
ukrytych skarbach Inkasów działały i dzia- 
łają na różnych poszukiwaczy silnych wra 
żeń. Ostatnio takim poszukiwaczem był głoś- 
ny płk. Fawcett, który przed paru laty ra- 
szył z ekspedycją w niedostępne lasy, ros- 
nące po obu brzegach: górnej Amazonki i 
przepadł bez wieści. Był on fanatykiem hi- 
potezy o skarbach Inkasów. Niezależnie od 
tego powodował się płk. Fawcett względami 
naukowemi. Tak, czy inaczej, uważać go bo- 
daj należy za zaginionego. / 

Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, 
jaka siła tak gruntownie zdqmuchnęła z tego 
świata zabytki kultury Inkasów (jeżeli nie 
uważać Hiszpanów za ludzi, którzyby potra- 
fili obrócić w absolutną nicość wielkie, 
bądź co bądź, miasta i budowle Inkasów), 
to najbardziej prawdopodobnie odpowiedź 
ła będzie brzmiała, o ile przypiszemy siłę 
niszezycielską _ południowo - amerykańskin: 
mrówkom. Kto zna rozmiar szkód, wyrzą- 
dzanych corocznie przez drapieżne stwo- 
rzonka, łatwo przyjmie, iż jedynie mrówki 
mi funicestwić szezątki pozostałych po 
wanie Hiszpanów siedzib Inkasów. 

NEW. 

  

Pa strasznej katastrofie w kopalni serbskiej. 

  

Na zdjęciu: trumny za zwłokami ofiar 
strasznej katastrofy wybuchu gazów w ko 
palni Kakań, ustawiane w szopach na tere- 

   
nie kopalni. Jak wiadomo w katastrofie tej 
zginęło przeszło 200 osób. 

® "K Podpisanie umowy polsko-angielskiej. 

  

Wiceminister Skarbu Adam Koc (x) pol- 
pisuje w imieniu rządu polskiego umowę 
z Towarzystwem Westinghouse *w sprawie 
dostawy dla polskiego. kolejnictwa nowych 
hamulców. 

'Obok p. miń. Koca z lewej strony: wice- 
minister Komunńkacji inż. Piasecki i dyr. 
naczelny: Tow. Westinghouse Peter. Z pra: 

i S e : 

wej strony wiceministra Коса: 
Tow. Westinghouse Brown. Pod + 

wiceprezes 

ianą na 
rogu stołu z lewej strony dyr. Jerzy Nowak 
z ministrem Skarbu p. Nixon, dyr. dep. Eks. 
portowych Kredytów gwarancyjnych przy 
brytyjskiem Ministerstwie Handlu i radca 
finansowy ambasady R. P. w Londynie W. 
Zbijewski. 5 

  

Min. Barthou powrócił do Paryża. 
Przyjazd de Paryża. 

PARYŻ. (Pat), Dziś o godz. 12,15 
wrócił do Paryża minister spraw za- 
granicznych Barthou. 

Manifestacyjne przywitanie 
na dworcu. 

PARYŻ. (Pat). Powrót ministra 
Barthou dał powód do manifestacji 
polsko - francuskiej. "Na dworcu 
/schodnim witali ministra ambasa- 

dor Polski Chłapowski i liczne dele- 
gacje stowarzyszeń polskich i polsko - 
francuskich, w których imieniu wy- 
głosił przemówienie powitalne inż. 
ILipkowski. 

Oświadczenie min. Bartheu 
przedstawicielom prasy. 
PARYŻ. (Pat). Francuski minister 

spraw zagranicznych Barihou po po 
wrocie do Paryża złożył przedstawi- 
cielom prasy oświadczenie, w którem 
opisał swoje wrażenia z podróży do 
obu krajów sojuszniczych. Zdaniem 
ministra, podróż ta umocniła zaufa- 
nie i bezpieczeństwo. 

Wypadek w dradze. 
PARYŻ. (Pat.) Prasa podaje, że w podró- 

ży powrotnaj ministra Barthou między sia: 
cjami Ignay Avricourt i Richecourt le Cha- 
tou obrzucono przejeżdżający pociąg kamie 
niami. Jeden z kamieni trafił w szybę wago- 
nu, w którym siedział minister, 

Zakon krzyżacki wzorem ustroju Niemiec. 
Przemówienie Rosenberga w Magdeburgu. 

BERLIN. (Pat.) Szef narodowo-soejali- 

stycznego urzędu polityki zagranicznej dr. 

Alfred Rosenberg wygłosił dziś w Magdebur- 

gu w sali byłego zakonu krzyżackiego mowę, 
w której poruszył zagadnienie przyszłego u- 
stroju Rzeszy. Zakon krzyżacki jako twórca 
idei rozszerzenia i zabezpieczenia niemiec- 
kiej „przestrzeni życia* jest wzorem, na któ 

rym ma się oprzeć ustrój narodowo-socjali- 
styczny. Rosenberg podkreślił wyraźnie, że 
Niemcy z wielu rzeczy zrezygnowały, nie 
mogą się jednak wyrzec obszarów koloniza- 
eyjnyeh na wschodzie, które po dzień dzi- 
siejszy pozostają podstawą wyżywienia na- 
rodu. Zadaniem szkół niemieckich będzie 
zaszczepiać w duszach dzieci pamięć wiel- 

kich królów niemieckich i ducha zakonu 
krzyżackiego. Trzecia Rzesza otrzyma, we: 
dług Rosenberga, formę niemieckiego pań- 
stwą zakonnego opartego na wzorze zakonu 
krzyżackiego. Wybrana ma być z 70-ciljo- 
nowego narodu niemieckiego elita, której za- 
daniem będzie kierować niemieckiem pań- 
stwem. Przywódca takiego zakonu stać bę- 
dzie na czele państwa, nazwanego przez Ro- 
senberga monarchją na republikańskich 
podstawach. Od Hitlera zależeć będzie, czy 
naczelnik zakonu będzie przez niego obrany 
jeszęze za jego życia, czy przekaże testamen- 
tem obiór radzie zakonu krzyżackiego, w 
każdym razie przyjęta raz forma stanie się 
obowiązująca raz na zawsze. 

„Siegodnia” © odmowie Niemiec 
na podpisanie paktu gwarancyjnego. 

RYGA. (Pat.) | „Siegodnia* w artykule 
wstępnym, omawiając sprawę odmowy Nie- 
miee podpisania paktu gwarancyjnego, pisze, 
że zajęte przez Niemey stanowisko świadczy, 
że plan Rosenberga i jego kamjanja nie są 
teorją. Rzesza nie ehce wiązać rąk jakiemi- 
kolwiek umowami, któreby w przyszłości sta 
nowiły przeszkodę w jej dążeniach da roz- 
szerzenia swego terytorjum. Odmowa Ber- 
lina nie może być uważana za uzasadniona 
i nie może przeciwdziałać wszelkiego rodza 

ju alarmom i niepokojom. Państwa bałtyckie 
nie mogą nie przywiązywać wagi do faktów 
mówiących o tem, że polityka programowa 
narodowych socjalistów, . która państwom 
nadbałtyckim wyznacza określoną rolę, jest 
w dalszym ciągu aktualna. Dzienik zazna- 

° еха, 2е państwa bałtyckie powinny same w 
tej kwestji zająć stanowisko i przejawić ini- 
cjatywę, robiąc wszystko, aby nie być przed- 
miotem cudzych rozgrywek. 

Ks. Arcybiskup Aleksy na Wołyniu 
Dnia 21 b. m. przybył do swej dje 

cezji wołyński b. bp. grodzieński ks. 
arcbp. Aleksy. 

Ze sfer zbliżonych do Synodu do- 
wiadujemy się szczegółów związanych 
z objęciem djec. wołyńskiej przez no- 
wego ordynarjusza. 

Otóż podług, powyższych informa 
cyj ks. arcbp. miał przybyć do swej 
djecezji w dniu 27 b. m. na który to 
czas wołyńskie ukraińskie sfery szy- 
kowały uroczyste spotkanie nowego 
władyki. 

Przygotowania te nie dogadzały 
rosyjskim sferom metropolitalnym. 
Wobec tego ks. metropolita Djonizy 
polecił ks. arcybiskupowi objąć dje- 
cezję w 21 b. m. Mimo tego zarządzu- 
nia Ukraińcy swego arcypasterza spo 
tkali nader uroczyście i serdecznie. 

Ciekawem jest że ks. metropolita 
ustępując ze stanowiska ordynarju- 

sza wołyńskiego na odchodnem wy- 
znaczył na wyższe stanowiska w wo- 
łyńskiej djecezji wypróbowanych Ros 
jan. Nominacje te nie uzyskały jed- 
nak zgody ze strony władz administ 
racyjnych. (6) 

   

—olju— 
Dalsze losy: rozbitków 

z Czeluskina. 
MOSKWA. (Pat.) 61 rozbitków z Czeluski- 

na znajdaje się obecnie w zatoce św. Waw- 
rzyńca, 6 w zatoce Opatrzności reszta w'Wel 
len z wyjątkiem 2 będących w drodze z Wan 
karem do Wellen. W najbliższych dniach 
wszyscy zosianą skoncentrowani w zatoce 
Opatrzności. Sytuacja statków Stalingrad i 
Smoleńsk poprawiła się dzięki polepszenia 
się warunków atmosferycznych. Łamacz lo- 
dów Krassin donosi, że dotrze do miejsca 
katastroły najwcześniej 15 a najpóźniej 22 
maja. Prof. Schmidt opuścił Alaskę, udając 
się na dalszą kurację do San Francisco. Po 
wyzdrowieniu uczony odwiedzi Waszyngton 
i Nowy Jork, skąd powróci do Moskwy. 

WIADOMOŚCI zKOWNA 
NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEMIECKIE. 

„Liet. Żinios* (Nr- 95) zamieszczają ko- 
lejny artykuł w sprawie niebezpieczeństwa 
niemieckiego: 

Niedawne są czasy, kiedy w Polsce bar- 
dzo aktualna była kwestja zajęcia Prus 
Wischodnich. Pamiętne są jeszcze alarmy nie 
mieckie w tej sprawie. W tym samym mnicj 
więcej czasie litewski poeta-historyk Mairo- 
nis opublikował artykuł, w którm dowodz'ł 
praw litewskich, a po części i polskich do 
Prus Wschodnich i wyciągał z tego wnioski. 
logiczne. "Teza Maironisa opierała się na da- 
nych historycznych: w Prusach Wschodnich 
dawniej mieszkali Litwini; obecnie jest wie 
lu Litwinów w okolicy Tylży i Krółewca k 
stąd właśnie litewskie prawa do Prus Wscho: 
dnich. Podobnie Maironis wykazywał prawa 
polskie. SZA 

Życie jednak biegnie naprzód i wciąż się 
zmienia. Dziś Polacy nietyłko nie mówią o 
zajęciu Prus Wschodnich, lecz zatroszczyji 
się sami o obronę przed niemieckim Drang 
nach Osten. Ucichł też głos Maironisa. 

Rzecz prosta, prawda pozostaje prawdą. 
W. Prusach Wischodnich mieszka wiełu Pit 
winów, jest wiele miejscowości litewskich 
it. d. Zmieniły się jedynie warunki. Litwini 
w nieludzki sposób są germanizowani. Ger- 
manizacja nie ogranicza się do Prus WScho 
dnich. Odbywa się ona z całą intensywnością 
również w Kłajpedzie. Wystarczy fakt, że 
w pow. kłajpedzkim na 97 szkół tylko w 3 
szkolach językiem wykladowym jest litewski. 
Nie należy zaś zapominać, że conajmniej 
80% uczniów tych szkół stanowią dzieci li- 
tawskie, których rodzice w domu mówią po 
ftewsku, w kościołach modlą się po litewsku 
Aa 

Dlaczego ich dzieci uczą się po niemiee- 
ku? Jest to wynikiem tendencji do germani- 
zowania. W ciągu 5—%6 lat pod rządami li- 
tewskiemi proces germanizacyjny na obsza 
rze Kłajpedy posunął się znacznie naprzód. 
Wyrok Trybunału Haskiego, który wyjaśnił 
konwęncję kłajpedzką na korz Państwa 
Litewskiego, obrócił się w nicość, gdyż nikt 
go nie wykonuje. Konwencja niż ma mocy. 
Hitlerowscj; faszyści — słysząc ciągle por 
chwały — tak się rozzuchwalili, że niczem 
się nie krępują i otwarcie wszelkiemi środ. 
kami teroryzują ludność Kłajpedy i germani- 
zųją kraj. (Wilbi > 

Z prasy białoruskiej. 
Sensacje o ruchu rewolucyjnym 

na Białorusi Sowieckiej. : 
„Bielarus pracy“ w ostatnim numerze 

podaje nader sensacyjne wiadomości o wy- 
padkach w Białorusi Sowieckiej. Podobno 
narodowe święto białoruskie (,„burżuazyjne”) 
—ogłoszenie niepodległości Białorusi — zna- 
lazło swój oddźwięk i w BSRR. Były roz- 
powszzchniane odezwły, nawołujące do świę- 
towania, oraz w wielu miejscach były zawie- 
szone chorągwie o barwach narodowych. 
W dn. 25 marca odbyły się konspiracyjne” 
akademje. Oczywiście czujne oko G. P. W.- 
wiele z takowych akademij wykryło; odby- 
ły się masowe areszty, a nawet użyto broni, 
Jeden z oddziałów wojskowych, któńy od- 
mówił strzelania 'do demonstrantów, tegoż 
dnia został deportowany wgłąb Rosji. Sowi-- 
ty starannie ukrywają pomienione fakty, 
obawiając się szerzenia się wpływów „kontr- 
rewolucyjnych, 

Na innżm miejscu ta sama „B. P.* pisze: 
„Nastroje _narodowo-wyzwoleńcze 

na Białorusi Wschodniej szerzą się z 
niełiywałą szybkością... Członkowie 
„Białoruskiej Hromady Nacjonalistycz 
nej'*(?) znajdują się prawie we wszyst 

- kich instytucjach. Walkę swą „„Hroma 
da* prowadzi drogą sabożu i szkodze- 
nia zarządzeniom, przeprowadzanym 
przez czerwony rząd. Akcja „Hroma 
dy znajduje szerokie poparcie wśród 
robotników i włościaństwa...* 

Notując z obowiązku dziennikarskiego 
powyższe rewelacje pisma białoruskiego, za- 
znaczamy, iż wydają się nam one  zbyt.,. 
semsacyjne. Pozatem dają one G. P. U. kan- 
wę dla toczenia badań przestępstw popełmia- 
nych i niepopełnianych, niepokojac jedno 
cześnie ów podejrzliwy organ śledcay wid- 
mem kontr-rewolucji. 

Jak zapobiec nędzy wsi? 
Pisząc o nędzy wsi w Wileńszczyźnie 

„Biełaruskaja Kryniea** (organ chadecji bia- 
łoruskiej proponuje takie środki zaradcze* 

„Przedewszystkiem bezzwłocznie 
winna być przeprowadzona reforma 
rolna, któraby zlikwidowała głód zie- 
mi wśród włościaństwa, stwarzając w 
ten sposób uposażone w dostateczną 
ilość ziemi warsztaty pracy, zdolne do 
twórczoścąi produktywnej. Obok tego 
niezbędną jest komasacja i meljora- 
cja. Równolegle z temi reformami pad 
stawow:mi należy zorganizować w* 
kraju chociażby 4 średnie szkoły rol- 
nicze z kursami dla dorosłych. Miej- 
scowym białoruskim i litewskim orga- 
nizacjom ekonomiczno-gospodarczym 

należy dać zpcznogę na szerzenie śród 
włościan kultury rolnej, a również u- 

ć długoterminowych tanich poży 
czek na organizację i rozwój krajow2j 
wytwórczej kooperacji... 

Po rozłamie w „sanacji. 
„Rozłam śród t. zw. „sanacji białoruskiej*, 

który niedawno odbił się echem i na szpal- 
tach naszego pisma, udzielającego głosu w 
formie listów ot tych. stronom zainter:so- 

  

    

    

    

    
wanym, oczywiście dużo miejsca zajął w 
białoruskiej prasie sanacyjnej. „Rodny 
Kraj*, który całkowicie stanął po stronie 
grupy, reprezentowanej przez R. Ostrowskie- 
go, poświęca tej sprawie niemal połowę swe 
go numeru, nie szczędząc oczywiście (jak ta 
jest we zwyczaju prasy białoruskiej) swych 
przeciwników. 

Poruszając jednocześnie sprawy chadecji 
białoruskiej „R. K.* zaznacza: 

„Coraz to więcej się mówi o zbli 
żającem się porozumieniu polsko-litew 
skiem. Porozumienie to groziłoby cha- 
decji białoruskiej bankructwem, gdvż 
w tym wypadku Litwie byłoby nie- 
wygodnie dawać pieniądze chadecji * 
zresztą nie miałby potrzeby to czynić 

—)



        

  

  

Nowe programy szkolne, 
a wychowanie gospodarcze” 

Pomiędzy treścią i formami życia 
społecznego, a zjawiskami natury go- 
spodarczej istnieje ścisła współzależ- 
ność. Występuje ona szczególniej dzi 
siaj, w okrėsie ciężkiego kryzysu eko- 
nomicznego, przeżywanego w skali o- 
gólnoświatowej. W ciężkiej walce c 
byt, umiejętność myślenia kategorja- 
mi gospodarczemi jest cennym atu- 
tem na drodze do osiągnięcia dobro- 
bytu. Kwestja ta stała się aktualną 
przedewszystkiem obecnie, w zrefor- 
mowanej, nowej szkole polskiej, któ: 
ra dostosowywu jąc się do zmieniają 
cych się szybko warunków, obok wy 
chowania obywatelsko - państwowe- 
go, zaczyna realizować z dużem nasi 
leniem i przysposobienie gospodarcz? 
młodzieży. 

Dają temu mocny wyraz nowe pro 
gramy szkolne, nasycone w dużym 
stopniu pierwiastkami życiowo gospo 
darczemi. Konieczność skutecznej 

"walki z bezrobociem, podniesienia 
kultury zawodowej, wzmożenia wy- 
dajności pracy, przemiany psychiki 
konsumenta na moralność aktywne- 
go wytwórcy, oto niektóre z szeregu 
przesłanek, które uzasadniają w do- 
bitny sposób konieczność takiego po- 
dejścia w nowych programach szko!- 
nych. 

Szkoła dotychczasowa z jej idea- 
łistycznem i intelektualistycznem na- 
stawieniem, z jej wyłączną troską o 
poziom umysłowy i stan uczuciowy 
mas, bez związku z codziennym tru- 
dem i potrzebami danego środowiska, 
nie mogła spełniać należycie swego 
zadania, ani przygotowywać  odpo- 
wiednio młodzieży do życia. Brak rów 
nież było głębszego przygotowania w 
tym dziale i u samego nauczycielstwa 
wykazującego nadmierny pęd do wąs 
kiej specjalizacji drogą szeregu kur- 
sów i pracy samokształceniowej na 

konferencjach rejonowych. Nic w 
tem dziwnego , gdyż obfity materjał 
nauczania w dawnych programach, 
zmuszał nauczycielstwo do możliwie 
najlepszego opanowania metod pra- 
cy, a więc w kierunku wyraźnie dy- 
daktycznym. Stąd brak mu było czasu 
i głębszych podniet do mocniejszego 
zajęcia się życiowo gospodarczemi 
potrzebami środowiska, do wiązania 
tych potrzeb z życiem szkoły. 

Jak do tych zagadnień, związa- 
mych z nastawieniem gospodarczem 
w szkole podchodzą nowe programy? 
Dążąc do wychowania „świadomych 
gwych obowiązków i twórczych oby- 
wateli państwa', zaradnych życiowo 
i orjentujących się w całokształc'e 
zjawisk gospodarczych, zmierzają о- 
ne w sposób konkretny do likwidacji 
dotychczasowego przedziału między 
szkołą a życiem, do całkowitego zwią 
zania wychowanka z tem środowis- 
kiem, w którem będzie on w przysz- 
łości pracował, oraz do zaznajomie- 
nia z Polską i jej kulutrą. Gdybyśmy 
chcieli w tej dziedzinie szukać pew- 
nych związków historycznych, to łat 
wo je znaleźć w tradycji Konarskie- 
go, w działalności Staszyca. 

Analizując materjał nauczania, za 
warty w nowych programach, od- 
razu dochodzi się do przekonania, że 
wszystkie przedmioty nauki szkolnej 
uwzględniają w mniejszym lub więk- 
szym stopniu cele wychowania gos- 
podarczego. Najwyraźniej występują 
one w nowym przedmiocie, zajęciach 
praktycznych, wprowadzonych do 
programów zamiast poprzednich ro- 
bót ręcznych. Przedmiot ten w zależ- 
ności od środowiska danej szkoły i 
oddziału, rozpada się na następujące 
działy: zajęcia z zakresu kultury ży- 
cia codziennego, zajęcia rękodzielni- 
cze, oddzielne i wspólne dla chłop: 
ców i dziewcząt, prace z zakresu о- 
grodnictwa i hodowli, oraz zajęcia :z 
zakresu gospodarstwa domowego dla 
dziewcząt. Odpowiednio realizowane, 
mogą one doprowadzić nietylko do 
stworzenia ze szkoły „ośrodka* kul- 
tury życia codziennego, ale w dalszem 
stadjum i do tego, że szkoła może stać 
się pionierem tej kułutry we własnem 
Środowisku, szczególniej na wsi. 
Świadczy o tem cały szereg przykła- 
dów z terenu naszego kuratorjum, 
gdzie wpływ szkoły doprowadził do 
używania w bardziej zapadłych miej- 
scowościach nie spotykanych tam wa 
rzyw np. pomidorów, lub przyczynił 
się do rozwoju pszczelnictwa, akcji 
Iniarskiej i spółdzielczości. 

Z zajęciami praktycznemi przy re 
alizacji nachylenia gospodarczego 
wiąże się w pierwszym rzędzie prog- 
ram przyrody. Cały dobór materjału, 
poczynając od klasy III, został tu do 
konany pod kątem warunków i po- 
trzeb środowiska, podpadających pod 
bezpośrednią obserwację dziecka. Po 
zostawiając wiele swobody i inicjaty 
wy nauczycielstwu, program jedno- 
cześnie różnicuje, w dużym stopniu 
materjał w zastosowaniu do środowi 
ska miejskiego i wiejskiego. Obok 
przyrodniczego i geograficznego wy- 
zyskania swej okolicy, obok momen 
tów emocjonalnych, związanych z sze 
regiem obchodów i uroczystości (np. 

0 Markowski — „Wychowanie gospoda: 
cze*. Grzegorzewski — „Wychowanie gospo- 

darcze w szkole powszechnej”. 

Świąt sadzenia drzewek), duży nacisk 
został położony na poznanie organi- 
zacyj społecznych i instytucyj państ 
wowych w ramach dza środowi- 
ska i poza niem. 

W zakresie geografji pierwiastki 
gospodarcze muszą być realizowane 
w ścisłej koselacji z przyrodą, aryt- 
metyka z geometrją, językiem pol- 
skim i historją. 

Poznanie własnego regjonu, waż- 
niejszych centrów gospodarczych pań 
stwa, zaznajomienie wychowanków 
w dokładniejszy sposób z życiem na- 
szych sąsiadów i silniejszych ekono- 
micznie państw europejskich, oraz 
krajów egzotycznych — oto mater- 
jał, który pozwoli uzmysłowić uczniv 
wi rolę i znaczenie Polski wśród in- 
nych państw. Jeśli chodzi o arytme- 
tykę z geometrją, to ten sam motyw 
podejścia praktycznego dominuje rów 
nież i w tym przedmiocie szereg za- 
gadnień dotyczących pieniędzy, pła- 
cenia, kupna i sprzedaży, kalkulacji 
handlowej, wystawiania rachunków i 
innych kwestyj. spotykanych codzien 
nie na tle praktyki spółdzielni ucz- 
niowskich i szkolnych kas oszczęd- 
nościowych, pozwoli wychowankowi 
na praktyczne wyrobienie sobie spraw 
ności na konkretnym materjale za- 
gadnień życiowo gospodarczych. 

Obok wymienionych wyżej przed 
miotów, pierwiastki życiowo - gos- 
podarcze występują również w nau- 
czaniu języka polskiego. Poczynając 
od szczebla I, a kończąc na III, ele- 
menty życia gospodarczego występu- 
ją w przejawach życia w domu, wsi, 
okolicy, całego kraju i sąsiednich 
państw. Mówienie, pisanie, gramaty- 
ka, a nawet ortografja uwzględniają 
tego rodzaju podejście w nauczanie. 

W dużej mierze program języka 
polskiego pozostaje w korelacji z hi- 
storją, gdzie moment aktualizacji jest 
wielce ułatwiony dzięki odpowiednie 
mu doborowi materjału. Nietylko za 
gadnienia polityczne i ustrojowe, ale 
w pierwszym rzędzie potrzeba nale- 
żytego zrozumienia prz-z wychowan 
ka rozwoju społecznego i gospodar- 
czego, a w związku z tem i etapów 
ewolucji kulturalnej naszej cywiliza- 
cji są wysunięte w programie na plan 
pierwszy i mocno podkreślane. Pol- 
ska i jej kulturą jako zasadnicza oś 
ideowa nowych programów szczegól 
niej na odcinku historji może znaleźć 
ułatwioną realizację. Trzebaby rów- 
nież wspomnieć i o tak zw. przedmio 
tach artystycznych, t. j. rysunkach i 
śpiewie, w których aczkolwiek w 
mniejszym stopniu, ale jednakże to 
nachylenie gospodarcze występuje. 

Przejawia się ono w tematach pra 
cy, w odpowiedniem kierowaniu zmy 
słem obserwacji przy rysunkach, zaś 
przy śpiewie w doborze pieśni, które 
potęgują radość życia i wzmacniają 
kult dla pracy. . Szczególniej mocne 
nasycenie materjału pierwiastkami 
życiowo gospodarczemi występuje na 
stopniu III, obejmującym klasę VII. 
Jest to najzupełniej uzasadnione, po- 
nieważ klasa ta jest ukoronowaniem 
aauki szkolnej. Z niej olbrzymia więk 
szość młodzieży pójdzie bezpośrednio 
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do pracy we własnem środowisku. 
I tak np. w ośrodkach wiejskich 

w zakresie zajęć praktycznych, głów 
ny nacisk został położony na zajęcia 
gospodarcze i hodowlane, które z na 
tury rzeczy mają doniosłe znaczenie 
dla przyszłych rolników. 

Podobnie materjał z przyrody zo- 
stał potraktowany wybitnie pod ką- 
tem potrzeb środowiska i państwa, 
uwzględniając praktycznie szereg wia 

domości z dziedziny fizyki i chemii, 
anatomji, higjeny osobistej i społecz 
nej, oraz obrony przeciwgazowej. Tea 
ostatni temat należy wiązać z dział:l 
nością starszego społeczeństwa i ist- 
niejącemi organizacjami  społeczne- 
mi w danem środowisku. Także nau- 
czanie języka polskiego w kłasie VII, 
poza innymi tematami, uwzględnia w 
dużym stopniu różnego rodzaju ko- 
respondencje o charakterze gospodar- 
czym, urzędowym i handlowym, li- 
sty, upoważnienia, pokwitowania i t. 
d. W podobnie praktyczny sposób z0- 
stał potraktowany materjał naucza - 
nia i w pozostałych przedmiotach. 

Oczywiście nie sposób jest w krót 
kiej pogadance omówić szczegółowiej 
to obszerne žagadnienie, jednakż* 
trzeba stwierdzić, że każdego, kto się 
zetknął z nowemi programami w prze 
ciwieństwie do dawnych, musi ude- 
rzyć ta konsekwentna dążność p» 
przez cały materjał nauczania do ra 
cjonalnego «wyzyskania wszystkich 
pierwiastków życiowo - gospodar- 
czych w nowej szkole, ta głęboka tro- 
ska o czynną postawę dziecka w pra 
cy, o jego przyszły dobrobyt. 

Na zakończenie należałoby jesz- 
cze wspomnieć trochę o czynnikach 
wychowania, poza temi walorami, któ 
re wnosi ze sobą sam materjał nau- 
czania. Będą niemi osobowość nau- 
czyciela, formy życia społecznego w 
szkole i współpraca ze środowiskiem. 

Jeśli chodzi o postawę nauczyci:ł 
stwa przy realizacji nowych progra- 
mów szkolnych, to najlepszą jej oce 
nę dał p. premjer Jędrzejewicz w swo 
jem ostatniem  ekspose  sejmowem. 
Kwestję tę obecnie pominę. Następ- 
nym zkolei czynnikiem wychowania 
będą formy życia społecznego w szko 
le, które jest bogate i szczególniej w 
zakresie organizacyj społeczno - gos 
podarczych ' dobrze rozbudowane. 
Spółdzielnie uczniowskie, szkoine ka 
sy oszczędnościowe, rozmaite typy su 
morządów, wreszcie. Bratnia Pomoc, 
oto nazwy czołowych organizacyj, re- 
alizujących wychowanie gospodarcze 
młodego pokolenia. Obok tych współ 
praca ze środowiskiem w formie kou 
taktu indywidualnego wychowawców 
z rodzicami, zebrań i komitetów ro- 

dzicielskich, odgrywa także dużą ro 
lę w zakresie wychowawczym. 

Tak pokrótce przedstawiałby się 
przegląd tych czynników, które bio- 
rą udział w realizacji wychowania go' 
spodarczego w szkole w myśl no- 
wych programów. Wszystkie one sto 
sując właściwe sobie środki i metody. 
zmierzają zgodnie do realizacji wspól 
nego hasła: silnej, niezałeżnej gosp»- 
darczo Rzeczypospolitej. 

J. Szkop. 
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Wychowanie w nowej szkole 
Wartości wychowawcze osiąga się 

w szkole przez zastosowanie do dane 
go poziomu dziatwy — organizacji 
nauczania, która musi być w szkole 
tak pomyślna, aby wyrabiała w ucz- 
niu samodzielność, aktywność, inicja 
tywę. Wystąpią i uwypuklą się te ce- 
chy, jeśli uczeń będzie czynnym i od- 
powiedzialnym za swą pracę. Prog- 
ram nowy zwraca silną uwagę na 
wykształcenie tych cech powierzając 
dzieciom od pierwszego roku szkolne 
go opiekę nad ptakami, zbiorami, 
kwiatami i t. p. — a w miarę rozwoju 
dziecka rozszerzając zakres odpowie 
dzialności. Szkoła po przez organiza 
cję swą musi wdrożyć do systematycz 
ności i rzetelnego stosunku do pracy, 
prowadzącego do umiłowania pracy. 

W ten sposób ujęte nauczanie sta- 
nie się jedną z form wychowania — i 
tu właśnie widzimy tę kolosalną róż 
nicę pomiędzy szkołą dawną a obec- 
ną. Nam nie chodzi o przekazanie ucz 
niowi maksimum wiedzy — nam 
chodzi nie o rozszerzanie programu 
— a o gruntowne przerobienie pew- 
nych zagadnień, które jednak dopr> 

wadzą wychowanka do samokształce 
nia się i samowychowania. 

Jeśli zadaniem szkoły jest przygo 
towanie młodzieży do czynnej roli w 
życiu społeczno - państwowem — t» 
już na terenie szkoły musi się organi- 
zować to życie zbiorowe, które ma kuż 
dym pozomie nauczania będzie inne 
a dążyć będzie do wytwarzania przy- 
jaznej atmosfery koleżeńskiego współ 
życia na terenie klasy. 

Już w pierwszym roku nauczan'a 
wykorzystujemy zabawy, aby rozwi- 
jać w dziecku instynkt podporządko 
wywania się, uczynności, solidarnoś- 
ci, pracy dla mniejszych grup kole- 
gów — stopniowo dochodząc do kla- 
sy jako zespołu, powierzając prace ta 
kie, któreby rozwijały uczucia moral 
ne i społeczne po przez wytwarzanie 
w podświadomości odpowiednich ач 
stawień uczuciowych, np. opieka nad 
biednymi, kolegami, ptakami i t. p. 

W miarę rozwoju uczniów prze- 
chodzimy do wprowadzenia do klasy 
organizacyj klasowych np. samorzą- 
du klasowego. Tu opracowują uczni:» 
wie sami prawa, które ich obowiązu 
ją. Starają się rozumieć potrzeby kla 
sy i wpływać na bieg życia. Stopnio- 
  

*) Pierwszą część artykułu zamieściliśmy 
w poprzednim n-rze Domu i Szkoły z dn. 
12 marca r. b. 

II *) 

wo wdražamy dzieci do zrozumienia 
zespołowości szkoły i umiejętnego zor 
ganizowania życia społecznego szko - 
ły. Organizacje uczniowskie przybit - 
rają wtedy charakter owganizacyj mię 
dzyklasowych, które pracami swemi 
ogarniają całą szkołę, biorą czynny 
udział w pracach dla kolegów i szko- 
ły, organizując samopomoc i opiekę 
nad młodszemi dziećmi, zajmują się 
bibljoteką, czytelnią PSE Następ - 
nym etapem w życiu organizacy. jnem 
to nawiązanie kontaktu z organizacja 
mi innych szkół i starszego społeczeń 
stwa np. POK., LOIPP., LM. i K. który 
daje poczucie więzi, zrozumienie ko- 

nieczności współpracy i wspólmego 
wysiłku. 

Organizacje międzyszkolne przy- 
czyniają się w znacznej mierze do 
umiejętności współżycia z innemi gru 
pami młodzieży, rozumienia innych 
warunków, pobudzają szlachetną ry- 
walizację, zrywają z egoizmem i sob- 
kostwem. 

"Organizacje wprowadzane na te- 
ren szkoły muszą odpowiadać psychi 
ce dziecka, ułatwiać zbliżenie się do 
ideału, naśladować pewne wzory, 
czynnie pomagać do pod iesienia ży- 
cia kulutralnego swego środowiska i 
wyrabiać silną wolę. Z powyższego 
widzimy, że szkoła w miarę rozwoju 
dziecka coraz szersze kręgi zakreśla 
swoim wychowankom, coraz więcej 
obowiązków przyjmuja oni na sie- 
bie. 

Poza nauczaniem i organizacjami 
uczniowskiemi przyczynią się do wy- 
chowania: uroczystości szkolne, ol>- 
chody i wycieczki społeczne. 

Uroczystości szkolne i obchody 
muszą się opierać na czynniku emoce 
jonalnie aktywnym, gdyż one rozwi- 
ną w dziecku miłość do bohaterów i 
bohaterstwa, wyrobią czynną posta- 
wę i zespolą ucznia z przeżyciami do 
rosłego społeczeństwa, zbliżą do wiel 

kich wzorów bohaterów, walczących 
o ideały i pracowników życia codzien 
nego. Uroczystości szkolne nie mogą 
być szablonowe i nie starannie przy- 
gotowane, gdyż młodzież to wyczuwa 
i stają się czynnikiem demorałizują- 
cym w wychowaniu. 

Program nowy specjalny nacisk 
położył na wycieczki społeczne, które 
przyczynią się do zrozumienia zagad 
nień społecznych, zapoznają z obja- 
wami współpracy społeczeństwa np. 
straż ogniowa, policja, warta, posteru 

  

Pomoc ludności 
dotkniętej klęską nieurodzaju. 

Zeszłoroczne zimne i dżdżyste la 
to spowodowało, że znaczny procent 
ludności powiatu brasławskiego już 
w pierwszych miesiącach r. b. zna- 

EIA AAA 
Zniżki teatraine dla czytelników 

NOWEJ 
WYPOŻYCZALNI KSIĄŻEK 
WHno, ul. Jagiellońska 16, m. 8. 

Ostatnie nowości. 

Warunki przystępne. 
  

  

Charakterystyka środowiska uczniów mojej klasy 
pod względem gospodarczym 

Charakterystyka obejmuje środo- 
wisko uczniów klasy Vl-ej szkoły pow 
szechnej Nr. 32 im. Stanisława Staszy 
ca w Wilnie. Klasa liczy 28 uczniów 
(dlatego tylko, iż nie było skąd wziąć 
dzieci na jej dopełnienie wskutek po- 
łożenia szkoły na peryferjach miasta) 
Dzieci drobnych rolników jest w kia 
sie 23, co stanowi 82 procent, jeśli do 
tego dodać 1 dziecko rządcy majątku 
i 1 służącego folwarku, to procent ży- 
jących z rolnictwa dojdzie do 90 proc. 
10 procent dzieci ma rodziców innych 
zawodów, a więc 1 dorożkarz, 1 droż 
nik i 1 Ślusarz bezrobotny. Środowi- 
sko więc ma charakter wybitnie rolni 
czy, wiejski. Z rolników tych 11 ma 
ziemię własną, 12-tu zaś to drobni 
dzierżawcy (z czego 10 to dzierżawcy 
miejscy). Rolników gospodarujących 
na własnej ziemi posiadających do 5 
ha gruntu jest 7, od 4 ha — 12 ha — 
44-ch. Dzierżawców do 3 ha jest 9-ciu 
od 4 ha — 20 ha jest 3-ch. Czterech z 
najzamożniejszych mieszka już poza 
granicami miasta, a piąty poza obwo 
dem szkoły. Blisko 50 procent ziemi 
znajduje się w szachownicy. Ziemia + 
natury częściowo średnio - zasobna, 
a w większości gorsza niż średnia. Ca 
łe więc środowisko pod względem go 
spodarczym nazwać można proleta:: 
jacko-rolniczem. Jedynie bliskość mia 
sta wpływa na to, że nie boryka się o- 
no z nędzą, gdyż zarobków ubocznych 
nikt niema. Typ gospodarstw można: 
by przyjąć za warzywno - zbożowy. 
Kultura rolna dużo wyższa niż w dal- 
szych okolicach naszych ziem, aczkol 
wiek nie taka, jakaby być mogła i win 
na przy sprzyjających warunkach. Do 
Kółka Rolniczego, które przyczynia 
się do polepszenia tych warunków, na 

leży 10-ciu, co po odliczeniu mieszka- 
jących poza terenem jego działalnoś- 
ci, przekroczy 50 procent ogólnej licz 
by tych rolników. 

Odżywianie naogół nędzne i bar- 
dzo prymitywne. Mleka np. nawet 
dzieci nie piją, bo albo go niema 

wcale, albo trzeba zanieść do miasta 
na opędzenie różnych potrzeb. Przy 
lepszej umiejętności kulinarnej odży- 
wianie mogłoby jednak w tych sa- 
mych warunkach być dużo lepsze. Do 
żywia się w szkole z tej klasy 6-ro 
dzieci, co stanowi 21 procent. Liczne 
rodziny są tylko w 5-ciu domach, co 
stanowi 18 procent. Alkoholik całko 
wity jest jeden i połowiczny jeden. 
Mieszkania również b. prymitywne, w 
ogromnej większości jedno - izbowe, 
nietynkowane; sprzętów mało, wielki 
piec prawie wszędzie zastępuje brak 
łóżek. Wpływ kultury miejskiej tu i 
owdzie przejawia się w ten sposób, że 
na ścianach wiszą duże portrety gos: 
podarzy domu albo nawet i dzieci. 
Zabudowania gospodarcze również 
dość zaniedbane. 

Organizacyj gospodarczych w ści- 
słem tego słowa znaczeniu brak, cze- 
mu przy obecnym stanie kultural- 
nym stoi na przeszkodzie rozrzucenie 
gospodarstw. W skupieniu mieszka 
tylko dwoje dzieci z klasy, eo stano- 
wi 7 procent, Produkty rolne zbywa- 
ją wszyscy pojedyńczo (mleko noszą 
nawet z odległości 7 klm. od centrum 
miasta). Dużo b. czasu poświęca się 
również takiej pracy ręcznej, którą 
należałoby chociaż częściowo zme- 
chanizować lub zrobić przy użyciu na 
wet prostych narzędzi jak np. piele- 
nie i inne. Środowisko jest naogół 
bierne, chociaż ma dość liczne pod 

tym względem wyjątki. Pod względeln 
gospodarczym, jak i każdym innym 
doniedawna było przez wszystkie czyn 
niki zaniedbane. Przydzielenie tego 
terenu w czasach okupacji niemiec- 
kiej do m. Wilna nie dało mu nie 
prócz zwiększonych podatków. Pow- 
szechne nauczanie wprowadzono właś 
ciwie dopiero w r. szk. 1929-30, pierw 
sze organizacje dorosłych rozwijają- 
ce się ostatnio dość dobrze powstały 
dopiero w r. 1930. 

Środowisko gospodarcze wsi wyci 
ska swe piętno na stosunku człowie- 
ka do świata, ludzi i wszystkiego wo- 
góle. Jego nastawienie wszędzie i zaw 

- sze jest życiowe, trzeźwe, praktyczne, 
utylitarystyczne. Do dziecka w ogrom 
nej większości wypadków rolnik pod- 
miejski ustosunkowuje się w tenże 
sposób. W wyniku tego dzieci są ob- 
ciążone pracą nierzadko ponad siły. 
Są wypadki, że dzieci oddalone od 
szkoły o 3 klm. w porze lefsiej przed 
przybyciem do szkoły mk nu- 
pašč krowy. Taki stan rz zimą 
zaś brak należytego świalła) ) 4 45 
musi na pracy szkolnej uje „©. 
puszczanie jednak nauki wsfutek 
prac w domu stale się zmniejsza i nie 
długo zniknie zupełnie. Ё ч 

Owo silne, przez pokolenia idące 
praktyczno - utylitarystytzne ustosun 
kowanie się do wszystkiego jest wyai 
kiem prymitywnych, twardych wa- 
runków, w których ludność rolnicza 
żyła i żyje. Polepszyć warunki go0s- 
podarcze może silne oddziaływanie 
szkoły na środowisko oraz ogólne po 
lepszenie bytu rolników w maszem 
państwie. 

St. Jarzyna. 

lazł się bez środków do życia, nie mó 
wiąc o zatrzymaniu zboża na zasiew 
pól. 

Społeczeństwo powiatu, pomimo 
trudnych warunków materjalnych, sa 
morzutnie rozpoczęło akcję pomocy 
głodu jącym, lecz akcja ta ograniczała 
się jedynie do udzielenia pomocy 
dzieciom szkolnym przez Powiatowy 
Komitet do spraw dożywiania dzieci 
i pomocy biednym w Brasławiu. Na 
czele komitetu stanął starosta Stanis 
ław Trytek. Akcja ta z braku środ- 
ków nie mogła objąć szerszych 
warstw potrzebujących. W tym cza- 
sie, t. jj. w styczniu rb. rząd, dbając о 
mieszkańców najdalej wysuniętego 
na północ powiatu, przyznał za poś- 
rednictwem Wojewody Wileńskiego 
na dożywianie ludności 400 tonn mą- 
ki żytniej, dodając następnie dalsze 
dotacje. Ogółem powiat braslawski G- 
trzymał 640 tonn mąki, 750 tonn ży- 
ta i 17 tonn soli, co pozwoli przetrwać 
mieszkańcom tut. powiatu tak ciężki 
okres przednówkowy. Ludność, korzy 
stająca z zapomóg, pociągnięta zosta- 
ła do odrobku na robotach publicz - 
nych, a przedewszystkiem na  dro- 
gach. Rodziny, zaś, które nie mogą 
odpracować, od odrobku są zwalni1- 
ne. 

Tutaj nie skończyła się pomoc i 
opieka rządu. By uniknąć niedosie- 
wu, a co za tem idzie i mniejszych 
zbiorów w roku bieżącym, rząd prze 
znaczył na pomoc siewną dla gospo- 
darstw, potrzebujących tej pomocy, 
sumę 200.000 zł. Fo też ludność po- 
wiatu z wdzięcznością przyjmując 
tak pomoc siewną, jak i dożywianie, 
chętnie odpracowuje otrzymane za- 
somogi. 

Mimo tak znacznej i skutecznej po 
mocy, jaką władze polskie udzieliły 

ludności powiatu brasławskiego, wro- 
£o uspospbieni do państwowości pol- 
skiej szowinistyczni działacze litews- 
cy czynili próby rozpuszczenia wśród 
ludności wieści, że pomoc siewna ©- 
raz pomoc na dożywianie ludności po 
chodzi nie od rządu polskiego, lecz z 
Litwy kowieńskiej. Należy jednak za 
znaczyć, że ludność, korzystająca z 
zapomóg, zdaje sobie dokładnie spra 
wę, skąd zapomogi pochodzą. To też 
nierzadkie były wypadki dania w tej 
akcji odprawy, wielokrotnie bardzo 
dobitnej, agitatorom litewskim przez 
wieśniaków z brasławszczyzny. 

nek, poczta, urzędy, instytucje spo- 
łeczne i t. p. Tą drogą zapoznajemy « 
przejawami życia społecznego i ele- 
mentami wiedzy o Państwie. 

Wycieczki w wychowaniu mają 
jeszcze inne doniosłe znaczenie — о- 
ne wyrabiają zaradność życiową, sa- 
mowystarczalnošė, umiejętność ро- 
przestawania na malem i t. d. Prog- 
ram przewiduje takže wycieczki dal- 
sze, które mają na celu wdrożenie 
młodzieży do przebywania w terenie, 
orjentowania się w nim i zachęcania 
młodzieży do poznawania własnego 
kraju, kulutry i zrozumienia jak do- 
niosłą rolę odgrywa ona dla wszyst- 
kich obywateli państwa polskiego. W 
dotychczasowych rozważaniach wska 
zywaliśmy na środki i formy pracy 
wychowawczej w samej „zkole, pracu 
jącej według nowych p:ogramów, jed 
nak to nie wszystko. Nowoczesna 
szkoła polska ma obowiązek nawią- 
zania możliwie najściślejszego związ 
ku w pracy wychowawczej z domem 
dziecka. 

Tu krótki rzut oka na dzisiejszy 
udział domu w wychowaniu młodego 
pokolenia. 

Dom dziecka dziś już nie odgry- 
wa tej roli dominującej w wychowa- 
niu, co dom dawny, w którym naj 
częściej mieścił się warsztat pracy ro 
dziny, a dziecko wzrastając, współży 
jąc i pomagając w pracy starszym, 
stopniowo przygatawiało się do žy- 
cia. Daleko posunięty podział pracy, 
przemysł fabryczny, inna niż dawniej 
organizacja pracy wyrwały ludzi do- 
rosłych z domów rodzinnych. Dziś 
już dziecko na pracę starszych w do- 
"mu nie patrzy, nie pomaga im, a 
przez to i nie wciąga się do tej pracy. 
W dodatku kobieta, która tak wybit 
ny wpływ miała na wychowanie dzie 
„eka, w okresie powojennym przeszła 
również do pracy zawodowej, a tem 
samem i jej wpływ na wychowanie 
młodego pokolenia zmniejszył się wy 
bitnie. Zatem pracę wychowawczą 
domu, w szczególności przygotowa- 
nia młodego pokolenia do życia wzię 
ła na siebie szkoła. 

Czy jednak z tego wynika, że dom 
dziecka wolny dziś jest od trosk © 
wychowanie dziatwy? Zapewne więk 
szość rodziców na to się nie zgodzi— 
mie zechce zrezygnować ze swoich 
wpływów wychowawczych, jakie nie 
wątpliwie jeszcze w domu pozosta- 
ły. Jednakże wpływy domu, aby były 
skuteczniejsze, należy  skoordyno- 
wać z wpływami wychowawczemi 
szkoły. 

Otóż szkoła polska dąży do poro- 
zumienia się z domem dziecka, do 
wzajemnego poznania się i nawiąza- 
nia możliwie najściślejszego kontak- 
tu w sprawach wychowania. 

'W tym celu szkoła dąży do zain- 
teresowania i uświadamiania rodzi- 
ców o pracy i zamierzeniach szkoły, 
a także informuje o warunkach ży- 
cia ucznia w szkole, ale i odwrotnie 
— zbiera informacje od rodziców, 
względnie opieki domowej o życiu 
ucznia w domu. 

To wzajemne poznanie się winno 
ułatwić i podnieść wartość pracy wy 
chowawczej jednej i drugiej strony, 
a także spowodować czynną współ- 
pracę rodziców ze szkołą, która wy- 
razi się w pracach systematycznych 
kół rodzicielskich, opiek szkolnych, 
bądź też w pracy doraźnej grup czy 
komisyj, powstających wśród rodzi- 
ców dla dokonania jednorazowo pew 
nych określonych prac. 

Praca wychowawcza szkoły/i do 
mu, oraz współpraca obu tych czyn- 
ników nie stanowią jeszcze całoksział 
tu oddziaływań wychowawczych w 
stosunku do dziatwy szkolnej. Pozosta 
ją jeszcze takie czynniki jak społe- 
czeństwo, oraz instytucje samorządu 
terytorjalnego, które obok troski o 
materjalne uposażenie szkoły winny 
roztoczyć nad dziatwą opiekę społecz 
ną. Do tego zakresu prac należy: da- 
żywianie dziatwy, zaopatrywanie u- 
bogich dzieci w ciepłą odzież, pod- 
ręczniki i pomoce naukowe, zorgani- 
zowanie opieki i pomocy lekarskiej 
identycznej i t. p. 

Wreszcie ułatwienie kończącej 
szkoły młodzieży zorjentowanie się 
w rozlicznych zawodach i pomoc w 
wyborze zawodu przez kierowanie do 
poradni zawodowych, tam gdzie one 
istnieją, również należy do obowiąz 
ków szkoły. 

Oto całokształt prać "wychowaw- 
czych, któremi zająć. śię musi nowa 
szkoła polska. _-7 

Należy mtćć nadzieję, że społeczeń 
stwo polskie, które zawsze wykazywa 
ło tak wielką wiarę w potęgę wycho 
wania młodego pokolenia, i obecnie 
zrozumie doniosłość zadań nowej 
szkoły polskiej i otoczy życzliwą i uf 
ną atmosferą tę szkołę, udzieli jej po 

parcia w wysiłkach, gdyż w takich je 
dynie warunkach możliwe będzie wy 
kuwanie dzielnych i twórczych cha- 
rakierów, które są niezbędne do do- 
prowadzenia Polski do stanowiska mo 
carstwowego i do utrzymania Jej po- 
tęgi na zawsze. 

! A. D. M.
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Strzelcy maszerują 
Z wędrówek po świetlicach. 

Podróże moje po świetlicach strze 
leckich dały mi jedno doświadczenie. 
Mianowicie to, że inspekcja w całem 
znaczeniu tego słowa, inspekcja pole: 
gająca na skrupulatnem przeglądaniu 
księgi zajęć, na egzamin nie z dzi:- 
dziny wychowania obywatel kiego, 
nie ma żadnego znaczenia. 

Wystarczy wejść przez próg. Tam 
gdzie goście z Wilna otoczą wesołe, uf 
ne twarze, gdzie rozmowa nawiązuje 
się szybko i łatwo, prowadzona jest ży 
wo i śmiało — praca wychowania «,- 
bywatelska prowadzona jest dobrze, 
zrobiła swoje. Tam, gdzie strzelcy i 
strzelczynie zbijają się pod ścianą w 
lękliwą, onieśmieloną gromadkę, 
gdzie trzeba ich mozolnie wyciągać 
na słówka, a propozycja wspólnej 
gry towarzyskiej budzi zrazu forma|- 
ny.popłoch i dopiero po dłuższym cza 
sie nastrój się odpręża — tam praca 
wychowania obywatelskiego prowa- 
dzona jest wadliwie i potrzebuje bez- 
względnie korektywy. 

Tu zaznaczyć należy, że taki nie- 
pomyślny nastrój zdarza się przewaž 
nie tam, gdzie niema oddziału żeń»- 
kiego. Oddziały żeńskie z reguły sa- 
mą obecnością swoją podnoszą moce 
no poziom kulturalny świetlicy; gdzie 
są dziewczęta, tam nie zbraknie bi- 
bułkowych choćby firaneczek w ok- 
nach, zieleni na ścianie dokoła pori- 
retów Marszałka i Prezydenta, kilim 
ka na stole. Gdzie są dziewczęta, tam 
sposób bycia świetliczan jest swobod 
niejszy, gładszy, chłopcy umieją tań- 
czyć, znajdzie się zawsze jakaś muzy- 
czka i bogaty repertuar piosnek chó- 
ralnych. 

Przemiłe wrażenie robi świetlica 
w Ziabkach, świetlica nadgraniczna, 
więc jedna z najważniejszych placó- 
wek naszego powiatu. Znać w niej d> 
likatną kobiecą rękę referentki wycho 
wania obywatelskiego, miejscowej na 
uczycielki, panny Stefanji Glińskiej. 
Świetlica uposażona przeciętnie: bi- 
bljoteczka maleńka, parę gier... brak 
radja. Ale nastrói pierwszorzędny, spo 
sób wyrażania się świetliczan, ich о- 
bejście wzajemne ze sobą, czystość : 
porządek ubrania własnego i świetli- 
cy samej wskazuje na dużą kulturę, 
już zdobytą. Przyczem podkreśla do- 
niosłość pracy świetlicowej ogromna 
różnica kulturalna pomiędzy starymi 
świetliczanami, a nowicjuszami. Mile 
uderza stosunkowo welka poprawność 
mowy polskiej. Spędzamy bardzo 
przyjemny wieczór na rozmowie, 
grach wspólnych i tańcu. Z rozmowy 
wynika, że świetliczanie ziabkowscy 

wcale nieźle zorjentowani są w tem, 
co się dzieje na szerokim świecie, że, 
co najważniejsze, czują się obywate- 
lami Państwa Polskiego, patrjotaiui 
polskimi, gorąco przywiązanymi do 
swojej ojczyzny. 

Świetlica w Ziabkach, specjalnie 
oddział żeński, otoczona jest serdecz- 
ną opieką pani Rudominowej ze Świa 
dowa. Świetliczanie przez caje lato 
„urzędują* w prześlicznym ogrodzie 
świadowskim, położonym tuż nad je- 
ziorem, na którem ma oddział w Ziab 
kach swoją przystań i swoje kajaki. 
Serdeczny stosunek młodzieży strze- 
leckiej do obojga pp. Rudominów, 
prawdziwie, ynowskie przywiązanie 
jej wdzięćżność dla swoich opieku- 
nów, jest dowodem wyinownym cze!'a 
mógłby być stosunek wzajemny zie: 
miaństwa i strzelca, gdyby inne dwo 
ry chciały pójść za przykładem Świa- 
dowa. Inny cokolwiek charakter ma 
świetlica w Dziśnie, wybitnie miej- 
ska. Do świetlicy miejskiej DOdEJSO 
jest o wiele trudniej. Tu niema co "i 
czyć na poufniejsze rozmowy, z ko- 
nieczności uciec się trzeba do dowo- 
dów pracy na piśmie. Oddział w Dziś 
nie ma wcale niezły zespół teatralny, 
który objeżdża nawet okoliczne wsie. 
Sztuką popisową zespołu w ubiegłym 
sezonie był „„Tamten* Zapolskiej. Cie 
kawą rżeczą jest, mówiąc nawiasem, 
że zespoły teatralne Strzelca wybiesa 
ją sobie najchętniej patrjotyczne sztu 
ki z okresu niewoli i to możliwie naj- 
tragiczniejsze. Im więcej krwi, łez i 
trupów na scenie tem bardžiej zado- 
woleni są widzowie i aktąrzy. Oddział 
w Dziśnie ma bardzo ładny chór mie- 
szany, który śpiewa w kościele w cza 
sie nabożeństwa, czem pozyskał dla 
oddziału serce miejscowego probosz- 
cza. Ma bibljotekę z 400 tomów i rad 
jo. Świetlica duża, jasna i dobrze upo 
sażona pracuje codzień i jest zawsze 
pełna. 

Doniosłość pracy świetlicowej w 
terenie ocenia się dopiero zbliska, gdy 

  
. 

Do nabycia w pierwvzorzędnych 
magazynach galanteryjnych. 

się ją zobaczy na własne oczy. Wi- 
dziana zbliska praca świetlicowa pod- 
nosi ducha przedewszystkiem tego g” 
ścia z Wilna, który był przecie przez 
swoją organizację wysłany poto, by 
on;ducha podnosił. 

Oczywista, tych świetlic jest wciąż 
jeszcze za mało i trzeba, by ich było 
znacznie więcej. Ale pierwsze kroki 
są zawsze najtrudniejsze, a to już na 
wet nie pierwsze, ale poważne. zaa- 
wansowanie się na właściwej drodze 

Komunikat. 

Na zasadzie 8 45 Statutu oraz uchwały 
Zarządu Podokręgu Wileńskiego Zw. Strze 
leckiego z dnia 27.IV b. r. zwołuję na dzień 
21-go maja 1934 r. Zwyczajny Zjazd Delc- 
gatów Podokręgu, który odbędzie się w lo- 
kalu przy ul. Św. Anny 2 z następującym 
porządkiem dziennym: 

1. Otwarcie Zjazdu. 
2. „Aktualne zagadnienia w pracy orga 

nizacyjnej Z. S.“ — referat z dyskusją. 
3. Sprawozdania Zarządu. Komendy i Ko 

misji Rewizyjnej — z dyskusją oraz Sądu 
Honorowego. 

4. Wybór władz Podokręgu i delegatów 
na Zjazd Walny Zw. Strzel. 

5. Omówienie płanu działalności i planu 
gospodarczzgo — z dyskusją. 

6. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków. 
7. Wiolne wnioski. 
8. Przyrzeczenie nowowybrartych Władz 

i zamknięcie Zjazdu. 
Do udziału w Zjeździe Delegatów upraw 

nieni są z poza Władz Podokręgu: Prezesi 
i Komendanci powiatów oraz Delegaci wy 
brani na Zjazdach Powiatowych no jednym 
na każdą rozpoczętą 8-kę pododdziałów, 
przyczem odziały żeńskie reprezentowane 
winny być przez strzelczynie. Delegacje, wy 
stawione według ustalonego wzoru przez za- 
rządy Powiatów, złożyć należy przed Zjaz- 
dem celem uzyskania kartły wstępu. Koszta 
podróży Delegatów pokrywają właściwa: Za- 
rządy Powiatów. Nadsyłanie wniosków na 
Zjazd uskuteczniać należy drogą służbową 
w terminie do dnia 7.V b. r. Zjazd Delegatów 
ważny jest — zgodnie z $ 47 Statutu — bsz 
względu na ilość uprawnionych do udziału 
w Zjeździe. 

Prezes Zarządu 
(—) Dr. Eug. Dobaczewski. 

Komendant Podokręgu 
(—) Kpt. Henryk Kūnig. 

Kuisiai Podpor. Z. S. 

Zjazi w Głębokiem. 
Dnia 22 kwietnia b. r. odbył się 

zjazd powiatowy Z. S. w Głębokiem. 
Dokonano wyborów nowych władz 
powiatowych. Na czele zarządu sta- 
nął nowoobrany prezes, burmistrz 
miasta Głębokie, obywatel Kolbuszew 
ski. Sprawozdania oddziałowe wyka- 
zały pomyślny rozwój pracy w od- 
działach: Dzisna, Łużki i Plissa. W 
Dziśnie na specjalne podkreślenie za 
sługuje akcja ratownicza w czasie po- 
wodzi wiosennej, przeprowadzona 
przez Związek Strzelecki. (2 doby po 
gotowia powodziowego). W Szarkow 
szczyźnie oddział Z. S. wziął udział 
w gaszeniu większego pożaru, Paraf- 
janów, urządził imprezę dochodową 
na pomoc głodującym. Te fakta świad 
czą chwalebnie o przyjmowaniu się 
wśród naszych oddziałów głoszonej 
przez Podokręg zasady t. zw. dobrych 
uczynków strzeleckich. 

Ogółem sprawozdania wykazują 
na terenie powiatu dziśnieńskiego sto 
sunkowo małą iłość świetlic strzelec 
kich, z tem jednak, że istniejące już 
świetlice są stosunkowo nieźle uposa- 
żone. Zaznacza się dość pokaźna ilość 
aparatów radjowych. W . dziedzinie 
przysposobienia rolnego sprawozda- 
nia wykazały dość duże nasilenie pra- 
cy. I tak: oddział Dzisna uprawia do 
10 i pół ha gruntu, oddanego mu do 
użytku przez magistrat dziśnieński, 
oddział w Łużkach uprawia 2 ha w 
pododdziale Ulina, Plissa zajmuje się 
hodowla świń i t. p. Poważną rolę gra 
tutaj opieka miejscowego ziemiańst- 
wa: hr. Platera z Lužek, p. p. Rudoini 
nów ze Świadowa, p. Prysieckiej z Mi 
kołajowa i innych. Atmosfera zjazdu, 
powinno niekompletnego obesłania 
go przez poszczególne oddziały, zapo 
wiadała dobrą pracę na przyszłość. 

Wieczorem w świetlicy oddziału 
głębockiego odbyło się przedstawienie 
teatralne, którego wysoki poziom był 
miłą niespodzianką dla władz pado- 
kręgu i zaproszonych gości. 
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Uroczystości P.0.W. i Zw.0.R. 
Wczorajszy dzień, godzinę po godzinie 

wypełniły uroczystości święta poświęcenia 

sztandaru Zw. POW i świąteczna, uroczysta 
część dorocznego zjazdu ZOR. Dzień rozpo- 
czął: 

PRZYJAZD GEN. RYDZA-ŚMIGŁEGO. 

Gen. Rydz-Śmigłk przybył tym samym, co 
i inni goście pociągiem pośp. z Wiarszawy, 
witany przez władze cywilne i wojskowe z 
p: wojewodą, generałicją, prezydjum Fede- 
racji z gen. Góreckim, pocztami sztandaro- 
wemi i kompanją honorową z 1 p. p. Leg. 

NABOŻEŃSTWO I POŚWIĘCENIE 
SZTANDARU ZW. POW. 

Po zbiórce na dziedzińcu arkadowym ca- 
ła kolumna ZOR w liczbie ok. 1000 osób 
przymaszerowała do kość. Św. Jana na na- 
bożeństwo, dokąd przybyli też członkowie 
POW. 

Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. 
Śledziewski, nawiązując do walki o wolność. 6 
Po nabożeństwie przed kościołem poświęc'ł 
sztandar POW; Okr. Wil. poczem rozpoczę: 
to wbijanie gwoździ w drzewce.. Pierwszy 
gwóźdź w im. Marszałka Piłsudskiego wbił 
najstarszy peowiak p. Zygmunt Nagrodzki, 
drugi — gen. Rydz-Śmigły, trzeci p. pułkow- 
nikowa Pełczyńska, potem p. premjer Pry- 
stor, w im: premjera Jędrzejewicza i włas- 
nem p. woj. Jaszezołt, min. Cadere, oraz ge- 
ierałowie: Dąb-Biernacki i Skwarczyński. Ro 
dzicami chrzestnymi są: P. Marszałkowa Pił 
sudska i gen. Rydz-Śmigły, p. min. Hubicka 
i premjer Prystor, p. płk. Pełczyńska i min 
Hubicki. 
Sztandar wręczył gen. Dąb-Biernacki p. ku. 

Szelągowskiemu, który przyjął ten znak wi 
domy związku peowiackiego i złożył sztan- 
darowe ślubowanie w imieniu P.W] następnie 
oddał chorążemu p. Niekraszowi. 

  

NA GROBIE Ś. P. BISK. BANDURSKIEGO. 

Zebrani udali się częściowo na grób bisk. 
Bandurskiego, gdzie min. Cadere, Zw. ©. 
Rezerwy i POW złożyli piękne wieńce z ży- 
wych kwiatów i wstęg (barwy rumuńskie vi 
min. Cadere) z odpowiedniemi napisami. 

„APEL* NA POHULANCE. 

„ Sala teatru na Pohulanca jest przepelnio- 
na. W loży rządowej p. premjer Prystor z p. 
woj. Jaszczołtem. W pierwszych rzędach ge- 
neralicja, wyżsi oficerowie służby czynnej 
i rezerwy. Na szenie — prezydjum w oso 
bach pp. gen. Góreckiego, min. płk. Cadere, 
wicem. Korsaka, posła Walewskiego, preze- 
sa dr. Góry, prof. Morelowskiego, czterech 
wiceprezesów ZOR i innych. Za prezydjum— 
poczty sztandarowe. 

Rozpoczynają uroczystości fanfary. Zaga- 
ja dr. Góra, prosząc p. generała i prezesa 
Zarz. GŁ ZOR o przewodniczenie. Gen. Gó- 
recki krótko przemawia, poczem ppor. rez 

T. Wolski odczytuje rotę hołdu wielkim 
hetmanom i wodzom dawnej Rzplitej, aż po 
rozbiory i powstania, wymieniając ich po 
kolei z ich zasługami. Znów krótko prze- 
mawia gen. Górecki i oddaje głos wieemin. 
Korsakowi, który mówi na temat nowej u- 
stawy samorządowej. Omawia ją jasno, kon 
strukcyjnie, przedstawiając jej myśli prze- 
wodnie i główne zasady. Najważniejsza z 
nich — to wprowadzenie do samorządów, 
jak najliczniejsłych, najkompetentniejszych 
obywateli. Stąd uwolnienie społeczeństwa z 
pod wszechwładzy list partyjnych, i głoso- 
wanie na nazwiska. Postulat ciągłości pracy 
władz samorządowych kazał twórcom usta 
wy przedłużyć kadencje władz samorządo 
wych, przy częstszej zmienności rad, konii- 
syj rewizyjnych dla władz wykonawczych. 
Zakończył nawiązując do znaczenia elemea 

tu b. wojskowych w pracach samorządów. 

PRZEMÓWIENIE MIN. CADERE. 
Po wrzawie oklasków któremi dziękowa 

no za odczyt wicemin. Korsakowi, zabrał 
głos w jęz. francuskim min. Cadere, którego 
przemówienie przetłomac4ył potem prof. Mo 
relowski. 

Min. Cadere mówił jako prezes Fidac'u, 
jako wyraziciel ośmiu miljonów byłych wal- 
czących, pozdrawiając polskich kolegów. 
Gość składał wyrazy uznania dla dyscypliny, 
porządku organizacyjnego polskiej Fedesa- 
cji, w szczególności zaś dla tych, które za- 
obserwował tu w Wilnie, 

Dawni kombatanci znają dobrze wojnę. 
są zwolennikami pokoju, ale jednocześnie 
zawsze gotowi d oobrony ideałów, ża które 
walczyli w czasie wielkiej wojny. 

Powiedzeniem o Ziemi Wileńskiej, šia 
byč może dumna z tego, że na ńiej urodził 
się największy legjonista, który położył nie- 
zwykłe zasługi wskrzeszając państwa i niem 
kierując dotychczas—oraz okrzykiem „Vive 
la Pologne' zakończył przemówienie. 

PRZEMÓWIENIE GEN. GÓRECKIEGO. 
P. general należy do rządkich móweów, 

mających osobliwy talent niezwłocznego na- 
wiązywania kontaktu ze słuchaczami. Mówił 
w formie zwykłej, poufnej gawędy koleżeń- 
skiej, nic nie tracąc jednak ze szlachetnego, 
poważnego tonu, którego wymagał temat: 
„My w oczach Zachodu”. 

Bił z jego słów zdrowy, twórczy opiy- 
mizm, gdy stawiał przed oczami nasze zdo- 
bycze, oraz możłiwości i perspektywy dał- 
szego rozwoju. 

Po odczytaniu depesz do Pana Prezyden- 
ta, Marszałka Piłsudskiego i premjera Ję 
drzejewicza, p. generał zamknął akademję. 

AKADEMJA POW. 
Ostatnią uroczystością tego dnia była aka 

demja POW w pięknej sali konferencyjnej 
Kuratorjum Okr. Szkolnego. 

Zapełnili ją całkowicie członkowie Zw. 
POWi i goście z gen. Rydzem-Śmigłym na 
czele. Na udekorowanem podwyższeniu, pod 
portretem Marszałka stanęły trzy poczty 
sztandarowe: Zw. POW-—Wiłno, Wil. Okr. 
Zw. Legjonistów i poczet Zw. PÓW z Po- 
znania. 

Zagaił p. kurator Szełągowski, zwracając 
się do gen. Rydza-Śmigłego z przytoczeniem 
słów porannego prz)yrzeczenia przy odbiera- 
niu sztandaru, o wzmaganiu wysiłków dla 
dobra, sił i potęgi Państwa. 

iPowitany długotrwałą owacją rozpoczął 
przemówienie gen. Rydz-Śmigły. Mówił o 
wspomnieniach koleżeńskich, o zwyczaju żoł 
nierskim, zwracając tym zwyczajem myśl ku 
Temu, komu zawdzięczamy Niepodległość 
Ojczyzny i utrwalanie jej potęgi na wewnątrz 
i zewnątrz. — „Marszałek Józef Piłsudksi — 
niech żyje! 

Gdy umilkła burza owacyj, p. generał mó 
УН dałej zestawiając czynniki entuzjazmu 
i doświadczenia. 

„Życzę wam — kończył — abfsście umieli 
doświadczenie męskiego wieku połączyć z 
wiarą i entuzjazmem młodości. Byście mo- 
gli wykonać to, coście według słów mego 
przedmówcy zaprzysiezli, gdyście brali w 
swoje ręce sztandar”. 

Historję wileńskiego POW do 19-go r. 
streścił ppłk. Dobaczewski, a pozostały ok- 
fes do 19.IV.19 — starosta Olejniczakowski, 
prosząc na zakończenie o uczczenie pamięci 

arłych trzech komendantów wił. POW: Ja- 
nuszki, Gołębiowskiego i Galińskiego, co też 
uczyniono przez powstanie. 

'Na tem zakończono część oficjalną Aka 
demi. Potem odbyły się obrady wewnętrznż 
Wil. Okr. Zw. POW oraz wieczorem, w ka- 
synie garnizonowem, „obiad żołnierski". 

Prezes B. G. K, p. gen. Górecki 
o kredytach dla Wileńsztzyzny. 

Jak podaliśmy wczoraj, w dniu 27 
b. m. odbyła się w Wilnie konferencja 
w sprawach kredytowych z prezesem 
Banku Gospodarstwa Krajowego p. 
generałem Góreckim. 

Najważniejszym momentem tej 

KURJER SPORTOWY 
Sprawa Trok zdecydowana na korzyść 

Jezior. 
W Państwowym Urzędzie W. F. 

zapadła ostatecznie decyzja eo do 
ośrodka śródlądowego w Trokach. 

Troki tracą swoją „wartość tury- 
styczno-wyszkoleniową* na korzyść 
Jezior pod Grodnem. 

W Jeziorach odbywać się będą 
wszystkie kursy wyszkoleniowe spor 
tów wodnych. Do Jezior, a nie do 
Trok zjeżdżać będzie z całej Polski 
młodzież, by uczyć się pływać, wio- 
słować i żaglować. 

Jakoby Troki były tem niewygod- 
ne, że posiadały nadzwyczaj utrudnio 
ną komunikację, a po drugie P. U. W. 
F. przenosząc ośrodek śródlądowy do 
Jezior wychodzi z tego założenia, że 
młodzież przyjeżdżająca na kursy do 
Trok, spotykała się z niezbyt przykła 
dnym elementem. Młodzież powinna 
być odseparowana, a że Troki zaczy- 
nają stawać się letniskiem, więc nałe- 
żałoby wyszukać bardziej odpowied- 
niego miejsca. Dalszym argumentem 
przy motywacji zapadłej decyzji jest 
sam charakter jezior Trockich, które 
przez to, że są zamknięte, mniej od- 
powiadają jakoby żeglarzom. 

Jest jeszcze jeden powód, który wy 
daje nam się wprost humorystyczny, 
a mianowicie, że wody jezior Troc- 
kich są za głębokie do uprawiania 
sportu pływackiego. 

Słowem, Roma locuta, causa finita 
W Trokach mają jednak tego iata 

odbyć się kursy wodne Związku Strze- 
leckiego, kurs międzynarodowy aka- 
demików i regaty wioślarskie. 

Doprawdy ogarnia głęboki żal na 
myśl, że tak śliczny teren jest tak ma- 
ło wykorzystywany, że młodzież skie 
rowywana będzie w błotnisty, mało 
malowniczy teren. Szkoda również, że 
P. U. W. F. nie nie wie, że w tym ro- 
ku Dyrekcja kolejowa w Wilnie za- 
mierza uruchomić przed 7rokami spe 
ejalny przystanek kolejowy. 
TEOREMA 

Ognisko K P. W. pokonato Makabi 3:0 (1:0) 
W dalszym ciągu rozgrywek pil- 

karskich o mistrzostwo Wilna dru- 
żyna Ognisko spotkała się z Makabi, 
wygrywając zdecydowanie 3:0. 

Zainteresowanie . meczem bylo 
dość duże. 

Makabi wystąpiła w swym najlep 
szym składzie z braćmi Antokolcami 
z Jałowcerem i Szwarcem, Ognisko 
zaś z Godlewskim, Lepiarskim, Balos 

Nowy samolot przed prasą paryską. 

  

Zużywa on tylko 4 litry benzyny na go 
dzinę i osiąga szybkość 90 klm. w tym cza- 

POD EOT PRADAOAROCOOEDCOR EEE URI 

Zwycięstwo Polaków w meczu pięściarskim 
Polska—Austrįa. 

Dziś w sali cyrku rozegrano wobec 
5.000 widzów mecz pięściarski Polska 
— Austrja o puhar Europy środko- 
wej. Polska wystawiła na ten mecz 
drużynę zapasową, gdyż pierwszy 
skład walezył w tymsamym dniu w 
Poznaniu z Niemcami. Polacy odnieś 
li zwycięstwo nad Austrjakami w sto 
sunku 10:6. 

Najlepiej spisali się Czortek, Mocz 
ko II, Misiurewiez i Chmielewski. Mi 
żerski zawiódł zupełnie Fornalski wal 
czył równiej gorzej niż zwykle. 

Sędziował Saanger (Niemcy) i 
Faraga (Węgry) i nadmienić należy 
że dotychczas Polska rozegrała z Au- 
strją 5 meczów pięściarskich uzysku- 
jąc 4 zwycięstwa i remis. 

Sezon lekkoatletyczny otwarty. 
Został wczoraj oficjalnie otwarty 

sezon zawodów lekkoatletyczny. Ot- 
warcie nastąpiło wyjątkowo uroczyś 
cie. 

Do zgromadzonych zawodników 
przemówił płk. Klewszczyński. Na- 
stępnie zawodnicy  przedefilowali 
przed zgromadzoną publicznością i 
zarządem OZLA. = 

W zawodach uzyskano szereg do 
brych wyników :Czołowi nasi zawod 
nicy są w dobrej formie i to właśnie 
nas szczerze pociesza. Drugą pocie- 
chą-jest start nowych, a dotychczas 
mało znanych lekkoatletów jak p. p. 
Aieksandrowicza, Ciesielskiego i in- 
nych. 

Na uwagę zasługuje wynik Zienie 
wicza w oszczepie, który zbliżył się 
do rekordu wileńskiego Wojtkiew.- 
czą 58 mtr. 20 cent. 

WYNIKI TECHNICZNE SĄ NASTĘPUJĄCE: 
Panie 60 mtr. Sirotówna (Mak.) 8,9 sek., 

2) Szmuklerowa, 3)! Agrestówna. Wdal !) 
Szmuklerowa 4 mtr. 4 ctm. 

100 metrów panów wygrał Wieczorek W. 
K. S. 11,5 sek, a w drugim biegu niestowa- 
rzyszonych Szczerbicki również miał 11,5 
sek. 200 mtr. wygrał Żyliński (Ognisko) 24,5 
sek. przed Stackiewiczem z Sokoła. W biegu 
na 1500 mtr. startowało sporo biegaczy. 
1) Wingris (SMP) 4 m. 35,5 sek., 2) Bobowicz 
(SMP) 4,38, 3) Lutkiewicz (niestow.). 

W skoku wzwyż zwyciężył Zieniewict 
160 cm. przed Fiedorukiem, Szezerbickim 

i Aleksandrowiczem. 
'W skoku wdal Szczerbicki ustanowił re- 

kord życia, mając 6 mt. 79 em., 2) Wieczo- 
rek 6.70, 3) Aleksandrowicz 6.20. 

W rzucie dyskiem 1) Fiedoruk 41 mtr. 
35 cm., 2) Zieniewicz 40 mtr. 74 cm., 3) Alsk 
sandrowicz 31 mtr. 35,5 smt. 

W] kuli 1) Fiedoruk 13 mtr. 33 cm., 2) 
Zieniewicz 12 mtr. 73 ctm., 3) Aleksandro- 
wicz 12.39. 

Wi oszczepie 1) Zieniemicz 57,40 mtr, 
2) Dziaduł z Oszmiany 52,87 mtr., 3) Wie- 
czorek 50,46 mtr. 

sie. Prowadzi go jego wynalząca M. Henri 
Manchoulas. 

kiem i Okułowiczem na czele, które- 
mu udało się dla barw swego klubu 
zdobyć aż trzy bramki. 

Gra przez cały czas miała prze- 
bieg prawie równorzędny z tą tylko 
różnicą, że Ognisko ma więcej gry ze 
społowej i doskonale pracuje kombi 
nacja pomocy z atakiem, który grał 
nadspodziewanie szybko, stwarzając 
szereg ładnych i ciekawych sytuacyj. 

Makabi zaś od początku gry ce- 
chuje wyraźny pech, nie potrafili oni 
strzelić nawet z paru kroków do pu- 
stej bramki, atak również nie miał 
cech wspólnoty, gdyż każdy sobie ko 
pał byle dalej, a głównym jego błę- 
dem jest to, że nie umie w porę cofać 
się i nawiązać tem samem kontaktu 
ze swóją pomocą. 

Po meczu tym w dalszym ciągu 
prowadzi Ognisko przed WKS. lep- 
szym stosunkiem bramek. 

Sędzia Meller musi być więcej ru- 
chliwy i bardziej zdecydowanym, a 
wtedy orzeczenia jego staną się bar- 
dziej prawdziwe. 

MECZE LIGOWE. 

W] meczu ligowym uległa Polonia na swc- 
jem boisku Garbarni w stosunku 2:0 (1:0). 
Gra nieciekawa, chaotyczna i zbyt ostra. 

Podgórze pokonało niespodziewanie Le- 
gję warszawską w stosunku 2:0 (1:0). 

Drugi mecz ligowy w Krakowie rozegra- 
ny został pomiędzy Cracovią a ŁKS. Zwycię- 
żyła Cracovia 4:3 (2:2). 

Pogoń wygrała ze Strzelcem w stosunku 
3:0 (1:). 

POZNAŃ. (Pat.) W Poznaniu w meczu 
ligowym „Wiarta“ pokonała „Warszawiankę* 
8:0 (2:0). 

Honorowy wynik meczu pięściarskiego 
Polska—Niemcy. 

Dziś wieczorem w hali Targów 
Poznańskich wobec 5.000 widzów od- 
było się spotkanie pięściarskie Pol- 
5Ка — Niemey. Zwyciężyli Niemcy w 
stosunku 10:6, co wobec osłabienia 
drużyny polskiej należy uważać za 
względnie pomyślny wynik. Kozłow- 
ski, Chrostek i Werner wykazali zbyt 

małą rutynę i technikę jak na repre- 
zentantów państwowych. Natomiast 
niespodziankę sprawili Rothole i Kaj 
nar. Dobry był Majchrzycki, zawiódł 
trochę Seweryniak ale walczył z bo- 
daj najlepszym zawodnikiem niemiec 
kim. Piłat był słaby . 

Bieg gazeciarzy wileńskich. 
Zorganizowany przez W.O.Z.L.A. 

l-szy w Wilnie bieg gazeciarzy śŚcią- 
gnął do ogrodu Bernardyńskiego tłu- 
my widzów. 

Do biegu zgłosiło swych chłopców 
5 pism. 

Punktualnie o godz. 13 zawodnicy 
wybiegli ze startu. Tutaj nadmienić 
trzeba, że poszczególne redakcje po- 
wystrajały swych biegaczy w mierę 
możliwości jak najefektowniej. 

Gazeciarze „Kurjera Wileńskiego * 
biegli w jednolitych strojach. Na ko- 
szulkach widniał nadpis „Kurjer Wi- 
leński''. 

Pierwsze miejsce zdobył Bębnow- 
ski ze „„Słowa*. 

Najlepszym zawodnikiem „,Kurje- 

ra' okazał się Borsuk, który zajął 
trzecie zaszczytne miejsce. Symono 
wicz z „„Kurjera* przybiegł jako piąty, 
a Bohuszewicz uplasował się na siód- 
mem miejscu. 

Wystarczyło to w zupełności by 
„Kurjer Wileński", startując bez żad- 
nego przygotowania zajął drugie miej 
sce, mając 15 pkt., czyli o jeden punkt 
mniej od „Słowa*, które zdobyło 
pierwszeństwo. 

Chłopcy nasi sprawili więc niespo- 
dziankę i należy im się pochwała. 

Na marginesie sprawozdania trze: 
ba zaznaczyć, że bieg gazeciarzy był 
wyjątkowo źle zorganizowany. W 
przyszłości należy pomyśleć o nieco 
lepszym porządku na starcie i rhecie 

Makabi baranowicka zrezygnowała. 
Sygnalizują nam z Baranowiez, że tam- 

tejsza Makabi wliczona w tym roku do A 
klasy wileńskiej, zrezygnowała już z walki 

przez nieobeeność na sobotnim meczu z W. 
K. S., który walkowerem zdobył 2 punkty. 

konferencji było przemówienie p. gen. 
Góreckiego, który odpowiadając przed 
mówcom wyjaśnił, że zanotowane 0- 
statnio zwiększenie dopływu środków 
do B. G. K. przypada niemal wyłącz- 
nie na wkłady a vista; w związku z 
tem też, licząc się z podstawowemi za- 
sadami, na jakich opiera się działał 
ność instytucyj kredytowych — w 
chwili obecnej zasadniczo możliwe jest 
tylko rozwinięcie aktywności Banku 
w zakresie kredytu krótkoterminowe 
go; kredyt na dłuższe terminy może 
być udzielany tylko w rozmiarach bar 
dzo ograniczonych. P Prezes obiecał 
szczegółowe zbadanie postulatów 
przedstawionych na Zebraniu oraz wy 
kazał specjalne zainteresowanie akcją 
podniesienia gospodarczego  Ziem 
Wschodnich, obiecując ze swej strony 
dołożyć starań, by BGK, w miarę ist- 
niejących możliwości, już obecnie 
przyszedł życiu gospodarczemu tej 
dzielnicy z pomocą. Przechodząc do 
szczegółowych postulatów, p. Prezes 
zakomunikował, iż istnieje możliwość 
zwiększenia kredytów na przebudowę 
i kanalizowanie mieszkań i domów w 
m.. Wilnie, stwierdził zwiększenie kre- 
dytów na cele drobnego budownictwa, 
w sżczególności drewnianego; zazna- 
czył, że potrzeby przemysłu i handlu 
wileńskiego w zakresie kredytowania 
eksportu zbiegają się z zamierzeniami 
BGK; przy odpowiednich gwarancjach 
Bank BGK jest gotów udzielić na ten , 
cel kredytów. Sprawa oddłużenia han 
dlu zostanie w najbliższym czasie zba 
dana. Wkrótce zostaną też wydane 
zarządzenia co do likwidacji zadłuże- 
nia klęskowego na Wileńszczyźnie. 
Sprawa kredytów  doprowadzanych 
przez spółdzielnie niebawem będzie 
wzięta na warsztat. 

P Prezes Górecki zapewnił, iż na- 
ogół, potrzeby kredytowe Wileńszczyz 
ny mają być potraktowane ze szcze- 
gólną życzliwością. 

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* nuzyczny „LUTNIA* | 
t AS 

przedstawienie zawieszone. ž 

JUTRO 
į Premjera 

į Niech žyje młodość | 
000000000000. 

  

MECZ O MISTRZOSTWO 10 baigs 

BUKARESZT. (Pat.; W! meczu elimina- 
cyjnym o mistrzostwo świata Rumunja po- 
konała Jugosławję w stosunku 2:1 (1:0). W:- 
dzów 40.000. Rumunja zakwalifikowała się 
do finałowych ' rozgrywek 0 mistrzostwo 
świata. 

ZAWODY ZAPAŚNICZE O MISTRZO 
STWO EUROPY. 

RZYM. (Pat.) W zawodach zapaśniczych 
o mistrzostwo Europy w Rzymie nasi zawod- 
nicy ponieśłi dalsze porażki. Regulamin za- 
wodów przewiduje, że po 2 spotkaniach 
przegranych zawodnik zostaje wyeliminowa 
ny. Z Polaków odpadli już Ruda, Dworok, 
Bajorek, Rejniak, Gęstwiński i Puciata, a je- 
dynie pozostał Neuff, który dotychczas po- 
niósł tylko jedną porażkę. 

MECZ TENISOWY LEGJA —ROT- 
WEISS. 

W niedzielę, w trzecim i ostatnim dniu 
meczu tenisowego Legja—Rot-Weiss z Ber- 
lina rozegrano dwie rewanżowe gry poje- 
dyńcze. 

Mistrz junjorów niemieckich Henkel po- 
konał Maksa Stolarowa w 5 setach 3:6, 6:4, 
2:6, 8:6 i 7:5. Stolarow zawiódł na całej 
linji. Był niewątpliwie lepszym od Niemca, 
kierował całą grą i okazał przewagę, nieste- 
ty nerwowo był nieopanowany. 

Cramm pokonał Tłoczyńskiego w 3 setach 
8:6, 8:6 i 7:5. Tłoczyński brał bardzo dobrze. 
Forma jego poprawiła się, ustąpił jednuk 
niewątpliwie najlepszej rakiecie Berlina. 

Ogólit; wynik meczu 4:1 na korzyść Rot- 
eiss.



   Dziś: Katarzyny Seneńsk. P. 
Poniedz. 

30 
Kwiecień 

    Jutro: Filipa i Jakóba. 
     Wschód słońca — g. 3 m. 45 

Zachód „ —g6m.47 

    

Cišnienie 767 
Temperatura šrednia + 16 
Temperatura najwyższa +- 21 
Temperatura najniższa -- 10 

Opad — 
Tend.: wzrost, nast. spadek 
Wiatr płn.-wschodni 
Uwagi: pogodnie. 

KOMUNIKAT OBWODU MIEJSKIE 
GO LOPP. 

We wtorek dnia 1 maja odbędzie się ze 

łxramie Komitetów Domowych LOPP ulicy 
Rudnickiej. 

We środę 2-go maja jest zebranie ulicy 
Jagiellońskiej. 

"W piątek 4-go maja jest zebranie tej czę- 
ści ulicy Zawalnej, która należy do Komi- 
sarjatu Ill-go, to znaczy od numeru 1-go da 
W. Pohulanki. 

iNa wtorek proszeni są również ci z ulicy 
Końskiej, którzy nie byli na zebraniu w pią- 
tek 27.IV. 

Zebrania Komitetów Domowych odbywa- 
ją się o godz. 18-ej (6 p. p.) w sali konferen- 
chjnej Starostwa Grodzkiego. 

Dotychczas zostało zorganizowanych w 
Komitetach Domowych 14 ulic. 

Z radością należy stwierdzić, że zrozu- 
mienie wśród społeczeństwa jest całkowita 
i akcja LOPP znajduje coraz większe zrozu- 
mienie. 

13 PROTOKUŁÓW ZA HANDEL 
W. ciągu dnia wczorajszego sporządzono 

13 protokółów karnych za handel w dniu 
świątecznym. Kupcy, na których sporządza 
mo protokóły ukarani zostaną w drodze ad- 
ministracyjnej. 

Zaznaczyč naležy, že w ostatnim tygodniu 
władze policyjne szczególną uwagę zwracają 
na nielegalny handel i w związku z tem ilość 
protokółów bardzo znacznie wzrosła. 

NOWY BUDŻET MIASTA. 
Władze wojewódzkie rozpatrują obecnie 

mowy preliminarz budżetowy miasta. Decy- 
zja w sprawie budżetu zapadnie na posie 
dzeniu Wydziału Wojewódzkiego, które od- 
będzie się w pierwszych dniach maja. W 
kołach samorządowych liczą się z tem, że 
nowy budżet zostanie zatwierdzony. Natych 
miast po zatwierdzeniu nowy preliminarz 
budżetowy wejdzie w życie. 

KONSERWACJA MOSTÓW. 
Magistrat przystąpił do przemalowania i 

naprawy mostu Zarzecznego. W ciągu lata 

b. r. przeprowadzana zostanie również grun 
towna konserwacja Zielonego i Źwierzyniec- 
kiego. 

PROWIZORYCZNY MOST PRZEZ 
WILJĘ. 

W związku z rozpoczynającemi się bie- 
żącym tygodniu žobotapigpraų regulacji brze 
gów Wilji i regulacji nurtu rzeki koło ulicy 
Zygmuntowskiej, vis a vis elektrowni miej 
skiej budowany jest obecnie most drewnia- 
my, który służyć będzie do przewożenia pia: 
sku z pod elektrowni miejskiej. Piasek ten 
zużyty będzie do wzmocnienia lewego brzegu 
rzeki. 

Roboty te przeprowadzać będą 
wojewódzkie. 

KOMUNIKAT „ARBONU“, 

Towarzystwo Miejskiej i Międzymiasto- 
wej Komunikacji Autobusowej w Wilnie kv- 
munikuje: 

Od dnia 1 maja będą uruchomione auto 
busy na linji 3-ej od Cerkwi do Pośpieszki. 

Odjazd od Cerkwi do Pośpieszki godz. 7, 
15,27 i 19.30 

Odjazd z Placu Katedralnego do Pośpiesz 
ki: godz. 7,12, 7.50, 15.38, 16.13, 19.41 i 20.24. 

Odjazd z ul. Tramwajowej do Pośpieszki: 
"godz. 7.23, 8.00, 15.49, 16.24, 19.53 i 20.36. 

Odjazd z Pośpieszki do pl. Katedralnego: 
godz. 7.33, 8.08, 15.56, 16.32, 20.03 i 20.42. 

Niezależnie od rozkładu, który podaliśmv 
powyżej, w soboty będą kursować wozy do- 
datkowe z ul. Tramwajowej do Pośpieszki— 
od godz. 11 do godz. 20 co 30 min. Natomiast 
w dni świąteczne będą kursowały tylko auto- 
busy od przystanku z Tramwajowej do Po- 
śpieszki — od godz. 11 do godz. 20 co 30 
min. 

BEZROBOCIE ZMNIEJSZA SIĘ. 
W ostatnim tygodniu liczba bezrobotnych 

ma terenie Wilna ulzgła dalszemu zmniej. 
szeniu się. W porównaniu z tygodniem po- 
przednim bezrobocie spadło o 39 osób. 
Obecnie według prowizorycznych obliczeń 
Wilno liczy 5525 bezrobotnych. 

STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW 
POLSKICH W WILNIE. 

5.Т.О.Р. м Wiilnie organizuje dziś o godz. 
19.00 w Tokalu własnym przy ul. Wileńskiej 
Nr. 38 zebranie dyskusyjne, na którem inż. 
©. Krasnopolski wygłosi referat na temat: 
„Systematyka złącz drewnianych i — termi. 
mologja ciesielska i stolarska”. 

Ze względu na ciekawe zagadnienie, któ- 
re ma poruszyć prelegent pożądanym jest 
jak najliczniejszy udział inżynierów, archi- 
tektów i osób pracujących w budownictwie. 

Wstęp wolny i bzzpłatny. 

NOWY DOWÓDGA 77 P. P. 
W LIDZIE. 

"W ostatnich dniach zaszła zmiana na 
stanowisku d-cy 77 p. p. w Lidzie. Pan ppłk. 
inż. Śliwiński odszedł na inne stanowisko. 
D-cą pułku został zamianowany pan ppłk 
dypl. Naspiński Jan, były zastępca d-cy 76 
p. p. w Grodnie. 

  

władze 

  

Oświadczenie A. L. Mt. 

Wobec pojawienia się w prasie fał- 
szywych wiadomości, jakoby organi- 
zacja Akademicki Legjon Młodych 
U. S. B. w Wilnie wypowiedziała po- 
słuszeństwo , Komendantowi Główne- 
mu L. Mł. stwierdzam kategorycznie, 
że Akademicki Legjon Młodych U.S.B 
solidaryzuje się całkowicie z poczyna- 
niami Komendanta Głównego L. Mł. 
Zbigniewa Zapasiewicza, stojąc na sta 
nowisku bezwzględnej jednolitości i 
spoistości Organizacji. 

Komendant A. L. Mł. U. S. B. 

Waliszewski Włodzimierz. 

RADJG 
NVILLNO. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 30 kwietnia 1934 r. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
por. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 11.15: Re- 

portaż z lotniska warsz. — I-go inaugura- 
cyjnego lotu Warszawa—Berlin. 11.30: Mu- 
zyka z płyt. 11.40: Przegląd prasy. 11.50: Mu- 
zyka z płyt. 11.57: Czas. 12.05: Koncert 12.30: 
Kom. meteor. 12.33: Koncert 12.55: Dziennik 
poł. 13.00: Muzyka z płyt. 13.30: Muzyka z 
płyt. 13.30: D. e. reportażu z I lotu Warsza- 
wa-—-Berlin transm. z Poznania. 14.50: Pro- 
gram dzienny. 14.55: D. c. reportażu lotnicze- 
go. 15.05: Wiad. ekisport. i giełda roln. 15.20: 
Koncert dla młodzieży (płyty). 15.50: ,Roz- 
mowa sentymentalna* — reportaż muzycz- 
ny. 16.20: Francuski. 16.30: D. c. reportażu 
lotniczego transm. z Berlina. 17.00: Recital 
fortep. 17.30: „Mickiewicz“ — odczyt dla ma 
turzystów. 17.50: „O chłopcach  zuchach“ 

18.10: Piosenki góralskie i wiejskie. 18.50: 
Przechadzki po mieście. 19.00: Z litewskich 
spraw aktualnych. 19.15: Codz. odc. pow. 
19.25: Odczyt aktualny. 19.40: Wil. kom. spor 
towy. 19.47: Dziennik wiecz. 20.00: „Myśli 

wybrane. 20.02: Muzyka lekka. 21.00: „Wio- 
sna bezrobotnych w Buenos-Aires* — felj. 
21.15: Koncert. 22.00: „Rycerz i mniszka“ — 
zradjof. ballada o św. Jerzym. 22.30: Godzi- 
na życzeń (płyty). 23.00: Kom. meteor. 23.05: 

c. godziny życzeń (płyty). 

NOWINKI RABIGWE. 
AUDYCJA LITERACKA. 

Piękna ballada Kornela Makuszyńskiego 
o św. Jerzym została zradjofonizowana i bę 
dzie wykonana przed mikrofonem wileńskim 
w poniedziałek dnia 30 kwietnia o godz. 23 

WSPÓŁCZESNA LITERATURA 
FORTEPIANOWA. 

Drugi skolei koncert poświęcony współ 
czesnej literaturze fortepianowej, składać się 
będzie z utworów czołowych kompozytorów 
hiszpańskich, jak Granades, Alboniz i In 
fante, których twórczość dzięki swej świeżo 
ści i bezpośredniości w krótkim czasie zna 
lazła się w programach koncertowych. Jako 
wykonawca wystąpi prof. Zbigniew Drze 
wiacki, któremu specjalnie odpowiada tem 
rodzaj muzyki i który był jednym z pierw 
szych propagatorów nowoczesnej literatury 
fortepianowej na naszym terenie. — Wie 
czór ten w poniedziałek rozpocznie się o 
godz. 21,15. > 

MARY GABRIELLI. 

Znana wileńskim melomanom, sympaty:sz 
na gwiazda eperetkowa p. Mary Gabrielli 
przypomni się swym wielbicielom w ponie 
działkowym koncercie, transmitowanym o g 
20 ze studja warszawskiego. Artystka odśpie 
wa arje z „Carewicza* „Sissy* i „Pod bia 
łym koniem*. Akompanjuje orkiestra pod 
dyr. St. Nawrota. 

Komunikacja z Kobylnikiem 
Urząd Wojewódzki podaje do wiadomo 

ści publicznej, że odcinek drogi Michaliszki 
— Kurkule (koło m Świr) drogi państwowej 
Nr. 3, w kierunku Wilno — Kobylnik o dłu 
gości około 20 klm. został z dniem 20-g0 
kwietnia r. b. zamknięty całkowicie dla ru 
chu kołowego z powodu prowadzonej obec- 
nie budowy na tym odcinku. 

Objazd dla ruchu kołowego odbywać się 
będzie od m. Michaliszek przed mostem na 
rzece Wilji w prawo przez wsie Markuny, 
Widziuny, Rymszynięta, Zawidzinięta, m. 
Świr, wieś Kurkule do drogi Wilno — Ku 
bylnik przed Konstantynowem. 

Nowe pokazy „Rusticusa“ 
w Wilnie. 

Zainteresowanie pokazami nowc- 
go światła spirytusowego przy zasto- 
sowaniu krajowego palnika  „„Rusti- 
cus'* w Wilnie, które odbywały się 
przed paru tygodniami, skłoniły do 
powtórzenia tych pokazów w dniach 
najbliższych. Odbędą się one w fir- 
mie S$. H. Kulesza, skład towarów że- 
laznych, Zamkowa 3, w dniach 1 i 2 

maja, następnie zaś 4 i 5 maja. 
Wstęp dla wszystkich bezpłatny. 

Przyglądający się będą mogli łatwo 
się przekonać o niezwykłej praktycz : 
ności i doskonałości tego nowego wy 
nalazku, który przy minimalnym, kii 
kunastozłotowym wydatku, daje 
świetne, jasne światło i zupełną czy- 
stość i bezpieczeństwo. 

Poza powyższym palnikiem de- 
monstrowano znane zresztą już pow 
szechnie kuchenki „Emes*. 

Pokazy te odbywać się będą co- 
dziennie od 9 do 13 i od 15 do 18-ej. 

fana pein ans 

LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY 
z nieograniczoną odpowiedzialnością 

w LIDZIE — Lida, ul. Suwalska Nr. 19 
przyjmuje wkłady na oprocentowanie. udziela pożyczek, załatwia inne ope- 

racje bankowe, przewidziane statutem. 

  

— Wielki pożar w Ściganiach. 
W dniu 27 kwietnia o godz. 6.30 w Ści- 

ganiach gminy lipniskiej, powiatu lidzkiego 
wybuchł groźny pożar, który dzięki akcji 
straży pożarnych z: Wielkich Kniazikowców, 
LLipniszek i miejscowej nie strawił tego co 
mogło ulec żywiołowi. 

Spaliło się jednak 13 domów mieszkal- 

nych, stodoła i spiehrz. 
Przy pożarze został poparzony i przy- 

gniecony przez walący się dach jeden z g0- 
spodarzy, którego odwieziono do Szpitala. 

Pożar powstał najprawdopodobniej z po- 
wodu wadliwej budowy komina lub przez 
zaprószenie ognia. 

Niebezpieczny adorator. 
Wczoraj wieczorem wpobliżu domu Nr. 47 

przy ul. Ponarskiej miał miejsce niezwykły 
wypadek brutalnego napadu na młodą nie- 
wiastę. Ofiarą napadu padła 18-letnia Jad- 
wiga Skakałówna, zam. przy ul. Archaniel- 
skiej 20. 

U matki Skakałówny odnajmował pokój 
niejaki Władsław Giedrys, który zaczął asy: 
stować 18-letniej córce, lecz bez wzajem: 
ności. 

   ‚ Miydawnietwa „Kuzjer Wileński" 8-ka z ogr. odp. 

Wezoraj Giedrys zaproponował pannie 
wspólny spacer, itcz spotkał się z kategu- 
ryczną odmową. Po pewnym czasie spotkaw 
szy Skakałównę na ulicy Ponarskiej, Gied- 
rys rzucił się na nią z nożem i zadał dwie 
rany w szyję, a następnie zbiegł. 

Zadane przez niego rany były na szczę- 
Ście niegłębokie i specjalnego niehezpieczeń- 
stwa dla życia rannej nie przedstawiają. (e) 

KU R JE R WALT NS RI 

Giełda zbożowa i Iniarska w Wilnie. 
(Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia). 

W niedzielę 29 b. m. odbyło się w lokalu 
Giełdy Zbożowo-Towarowej i Lmiarskiej w 
Wiilnie zwyczajne Ogólne Zgromadzenie człon: 
ków Giełdy. Zebranie zagaił prezes Giełdy 
p. Ludwik Chomiński, który w ciepłych sł: 
wach uczcił pamięć pierwszego komisarza 
Giełdy ś. p. Wacława Szaniawskiego, który 
swoją działalnością przyczynił się wydatnie 
do rozwoju Giełdy. Następnie proponuje na 
przewodniczącego dnia dyr. Banku Rolnega 
p. Maculewicza, który obrany przez aklama- 
cję powołuje na asesorów pp. Kokocińskie- 
go i Karapansa. 

Po odczytaniu protokółu z ostatniego о- 
gólnego zgromadzenia, który został przyję 
ty, złożył prezes Rady Giełdy p. Ludwik 
Chomiński sprawozdanie Rady z działalności 
Giełdy za rok 1933, zaś sprawozdanie fonan- 
sowe p. dyr. Kopeć. 

Giełda Zbożowo-Towarowa i Lniarska w 
Wilnie rozpoczęła swą działalność w stycz- 
niu 1933 r. W pierwszym roku swej działa!- 
ności zmuszona była Giełda Wileńska wal. 
czyć z wielu trudnościami, które wynikały 
bądź z ogólnej sytuacji w kraju, bądźto ze 
zbyt późnego jej uruchomienia u schyłku 
sezonu 1932/33, gdy gros tranzakcyj zostało 
już dokonanych. Przyczyniła się również do 
pomniejszenia obrotów i ta okoliczność, iż 
niektóre urzędy skarbowe niewłaściwie inter 
pretowały w odniesieniu do Inu ustawę, w:- 
dle której tranzakcje ziemiopłodami doko- 
nywane na giełdzie są zwolnione od podat- 
ku przemysłowego od obrotu. Powstanie w 
Równem Giełdy Zbożowo-Towarowej jako 
oddziału Giełdy w Lublinie również zmniej- 
szylo ilość tranzakcyj w Wilnie. 

Drugie półrocze działalności Giełdy prze- 
szło pod znakiem nierównomierności uro- 
dzajów na terenie jej działalności bo gdy 
woj. wileńskie i nowogródzkie miały poważ- 
ny niedobór głównych zbóż województwo 
białostockie i częściowo poleskie miały ich 
nadmiar. 

Jedną z poważnych przyczyn, dla których 
obroty giełdowe nie dosięgły należytych gra 
nic i nie objęły całości artykułów notowa- 
nych na Giełdzie i obracanych na terenie 
działalności Giełdy, było nastawienie handln, 
który szczególniej na kresach wschodnich 
ma częstokroć prymitywne formiy i nie jest 
przyzwyczajony tak do formalnego załat- 
wiania tranzakcyj, jak też do ich ujaw- 
niania. W miarę przyzwyczajania handlu 
do faktu istnienia Giełdy i w miarę uświs- 
domienia jakie się wciąż utrwala o korzy- 
ściach, które daje posługiwanie się Giełda, 
liczyć się należy z pozyskaniem tak. nowych 
członków jak też i powiększeniem znacznem 
obrotów. 

W okresie sprawozdawczym t. j. od dnia 
23.I do 31.XII r. ub. na Giełdzie Wileńskiej 
odbyło się 170 zebrań giełdowych, na któ 
rych uskutecznionio ogółem 5.161 tranzak- 
cyj o ogólnym obrocie 48.432.92 tonny, war- 
tości złotych 12.943.939.54. 

W' okresie tym Rada Giełdowa odbyła 
15 posiedzeń i załatwiła szereg. doniosłych 
spraw dla budowy i organizacji Giełdy m. i. 
uchwaliła regulaminy zwyczajów  handlo- 
wych, próbobrania, sekcyj branżowych, prze 
pisy licytacyjne, ustaliła standarty dla żyta. 
owsa, jęczmienia, pszenicy i mąki, opraco 
wała projekt standartów olejów roślinnych 
i makuchów i t. p. i t. p. 

Pozatem Giełda poczyniła starania wspól- 
nie z Izbą Przemysłowo-Handlową w Wilnis 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś z po- 

wodu próby generalnej z ostatniej nowości — 
teatr nieczynny. 

— Jutrzejsza przemjera w Teatrze „Łat- 
nia*, zapowiada się niezwykle ciekawie. Już 
sam fascynujący tytuł „Niech żyje mło- 
dość!*, mówi sam za siebie, w dodatku pzłna 
życia i młodzieńczego humoru akcja roz- 
grywa się na terenie Wilna, w gronie studen- 
tów. Piękne melodje, liczne tańce, barwns 

  

dekoracje, oraz pierwszorzędna obsada po- 
szczególnych ról, złożą się niewątpliwie na 
wyborną całość, nad którą czuwa wytrawny 
reżyser scen warszawskich M. Domosławski, 
który jednocześnie wystąpi w jednej z czo- 
łowych ról. Premjera wzbudziła ogromne za- 
interesowanie. 

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, w po 
niedziałek dn. 30 b. m. o godz. 8-ej w. prze: 
dostatnie przedstawienie świetnej komedji An 
toniego Słonimskiego p. t. „Rodzina*. W sztu 
ce fej autor porusza w sposób bardzo dow- 
cipny kwestję „rasizmu”, którą pasjonują się 
dzisiaj Niemcy hitlerowskie, a która i w Pol 
sce wywołała pewne echa w opinji publicz.- 
nej. Geny propagandowe. 

Jutro, we wtorek dnia 1-go maja o godz. 
8-ej w. „Rodzina* — ceny propagandowe. 

We środę dn. 2. maja o godz. 8-ej w. 
premjera doskonałej współczesnej komedji 
Jak6ba Devala p. t. „Towariszcz“. 

— Teatr-Kino Colloseum—wyświetla dziś 
30.IV doskonały film „Sztuka życia”. 

PRZEDŁUŻENIE WYSTAWY 
ZUŁOWSKIEJ. 

Ze względu na to, że zainteresowanie Wv- 
stawą Obrazów Zułowskich wzrasta i nie 
wszyscy jeszcze, a w szczególności szkoły, 
zdążyli wystawę zwiedzić, przedłuża się czas 
trwania Wystawy do 6 maja włącznie. Wy- 
stawa mieści się w b. kordegardzie pałacu 
Reprezentacyjnego i otwarta jest codziennie 
w godzinach od 4—19. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZATRUŁA SIĘ, GDYŻ NIE MOGŁA PÓJŚĆ 

NA RANDKĘ. 

Wczoraj wieczorem w bramie domu Nr 
51 przy uliey Zawalnej znaleziono młodą 
dziewczynę z oznakami silnego zatrucia się 
esencją octową. Desperatkę, Helenę Tabo- 
równę (ul. Wzgórze 7), przewieziono do szpi 
tala Św. Jakóba. 
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło dość 

niecodzienny powód, który nakłonił młodą 
pannę do tak- fatalnego kroku. Jak się oka- 
zuje Taborówna miała tego dnia pójść na 
randkę, lecz nie mogła stawić się na wyzna- 

czone miejsce ze wzgłędu na opór matki, 
która zmusiła ją pójść do pracy. 

Stan desperatki poważny. (e) 

ZAGADKOWE ZATRUCIE SIĘ. 

Wezeraj w godzinach porannych dostar- 
ezona została do ambulatorjum pogotowia 
ratunkowego 48-leinia Frejda Daniszewska 
(zauł. Węgierski 27), z oznakami silnego za- 
trucia się jakąś nieusialoną trucizną. 

Po udzieleniu Daniszewskiej pierwszej 
pomoy na miejscu, pogotowie przewiozło ją 
w stanie ciężkim do szpitala Św. Jakóba. 

Dotychczas nie zostało ustalonem czy 
Daniszewska popełniła zamach samobójczy 
czy też padła ofiarą nieszczęśliwego wypad- 
ku. (el 

POBICIE PRZECHODNIA. 

Wezoraj w godzinach wieczorowych, na 
ulicy Sierakowskiego został napadnięty 
przez nieznanego osobnika 62-letni Hirsz 
Kae. 

Napastnik zadał Kacowi kilka silnych 
uderzeń w twarz i głowę, poczem nieroz 
poznany zbiegł. (e) 

i Związkiem dla Handlu i Eksportu Lniar- 
skiego u władz centralnych w różnych spra 
wach, mających zasadnicze znaczenie. 

iIPomimo niekorzystnych warunków wyni- 
ki jakie Giełda osiągnęła tak pod względ»m 
organizacyjnym jak i finansowym są nader 
pomyślnie. Giełda notują i ogłasza: 
jąc w cedułach ceny płodów rolniczych i ich 
przetworów udostępniła najszerszym warst- 
wom producentów orjentację w cenach ran 
kowych a tem samęm zbliżyła producznta 
do konsumenta. 

Giełda Wileńska posi nazwę Zbożowo- 
Towarowej i Lniarskiej. Len w obrotach 
giełdowych wywalczył sobie pierwszorzędne 
stanowisko. W' stosunku do-wartości obra 
tów wartość obrotów lnei niosła 34,25*/e. 
'W r. 1934 stosunek ten wydatnie się powięk - 
szył na korzyść Inu. Obrót wytonnach wzrósł 
o 36,860/e, wartość obrotu wzrosła o 60434"/e. 
Należy się spodziewać, iż w niedługim czasie 
wartość obrotów lnem będzie stanowiła [:0- 
łowę wartości całego obrotu, dokónywanego 
na Giełdzie Wileńskiej i w ten sposób na- 
bierze ona cech Giełdy wybitnie Iniarskiej, 
jedynej zresztą w Polsce i dlatego teżh ogoł 
zagadnień, związanych z obrotem tym arti- 
kułem, stanowiącym bogactwo Ziem Północ- 
no-Wischodnich ma pierwszorzędne znacze 
nie dla Giełdy Wileńskiej. 

W! dyskusji nad sprawozdaniem wysunął 
p. Oszman wniosek o obniżenie składek 
oraz kutażu maklerskiego, który jednak aie 
otrzymał większości. W imieniu Kom. Rew. 
wniósł p. dyr. Maculewicz o udzielenie Ra- 
dzie skwitowania co też jednogłośnie przy- 
jęto. Przyjęto też preliminarz budżetowy na 
r. 1934, zamykający się sumą 26.811.09 zi. 

Wyborem nowych członków Rady pp. T 
Miskiewicza, Sz. Kinkulkina, E. Tauroginski> 
go i R. Szpunta, członków Komisji Rewizyj- 
nej pp. L. Maculewicza. D. Rudnickiego, 7. 
Bortkiewicza, Ksaw. Turczynowicza, D Słuc- 
kiego, członków Komisji Rozpemczej oraz re 
feratem inž. S. Perzanowskiego p. t. „Wilno 
jako rynek zbytu zbóż* zakończyło się do- 
roczne, ogólne zgromadzenie Giełdy. (mi 

   

  

k 
Awantura w synagodze 

z powodu sądu rozįemczego. 
W' sobotę w czasie porannego nabożeń- 

stwa w starej synagodze, mieszczącej się na 
dziedzińcu szkolnym przy ul. Niemieckiej 6, 
miała miejsce niezwykła awantura skierowa- 
na przeciwko znanemu na terenie Wilna 
kupcowi i przemysłoweowi Kryńskiemu pre- 
zesowi Związku Kupców Żydowskich w Wil: 
nie. 

Podezas odczytywania tory, do synagogi 
wpadła jakaś kobieta w towarzystwie jesz- 
cze kilku podnieconych osobników, i zaczęła 
wznosić pod adresem Kryńskiego rozmaite 
okrzyki, zarzucając mu również to, że przy 
prowadzeniu sprawy rozjemczej pomiędzy 
nią a lombardem, był stronniczy i naraził 
ja i jej męża na straty sięgające 20 tys. zł. 

W. synagodze powstało zamieszanie. Na- 
bożeństwo musiano przerwać. Kierownicy 
synagogi po dłuższych perswazjach zmusili 
wreszcie krewką kupeowę do opuszczenia 
synagogi. Kupeowa jednak w dalszym ciągu 
awanturowała się przed wejściem. P. Kryń- 
ski, ceheąe by jego osoha nie przeszkadzała 
dałej w odprawianiu modłów, wyszedł ze 
Starej synagogi, usiłując ukryć się wśród 
tłamu w synagodze głównej. Lecz prześla- 
dująca go kobieta wraz ze swymi sympaty- 
kami również wtargnęła do tej synagogi. 
przerywająe nabożeństwo. 

P. Kryński tak się przejął temi awantu- 
rami, że zemdlał. 

Jak się dowiadujemy przyczyny tych a- 
wantur są następujące: 

Kupcowa, która wywołała tak gorszczeą 
awanturę w domu modlitwy, jest niejaka 
Jachninowa. Mąż jej przed kilku laty zlik- 
widował swój skłep manufaktur, przyczem 
wielką ilość towaru zastawił w lombardzie 
„Kresowja*. Przy obrachunku pomiędzy wła- 
ścicielami lombardu a panem Jachninem wy 
nikło nieporozumienie. 

Jachnin żądał od lomhardu sumy blisko 
30 tys. zł., właściciele zaś lombardu ze swej 
strony żądali od Jachnina 12 tys. zł. Sprawa 
oparła się o sąd polubowny przy Związka 
Kupców Żydowskich w Wilnie. Przewodni- 

czył sądowi p. Kryński. Sąd po zapoznanie 
się z materjałami oddalił powództwo lose 
bardu i zasądził od właścicieli „Kresowji* 
ną rzecz Jachnina 7 tys. zł. 

Niezadowolony Jahnin składał podania i 
skargi do prokuratury, lecz bezskutecznie. 
Gdy sprawę umorzono p. Jachninowa zaczę- 
ła wszędzie urządzać awantury p. Kryńskie- 
mu i wreszcie dopuściła się wyżej opisanych 
czynów. 

Wypadek ten znajdzie swój epilog na 
sali sądowej. () 

KTS NTP PTNEOS SE 

Z žycia žydowskiedo. 
— Debata budżetowa Rady Gminy Wye- 

naniowej, która zajęła trzy posiedzenia 2 
rzędu i zakończyła się przyjęciem budźetm. 
przedłożonego przez Zarząd Gminy. Niespo- 
dziankę sprawiło, że Rada Gminy nietylke 
nie zmniejszyła pozycyj budżetowych uch- 
walonych przez Zarząd, nietylko nie skreś- 
liła niektórych wydatków dla zrėwnowašs- 
nia tak poważnie nadwerężonego budżetu, 
który został preliminowany z 66 tysiącami 
deficytu ale wstawiła nowe sumy bez wska- 
zania źródeł pokrycia przez co napęczniały 
budżet strącił wszelkie pozory realności. 
Wyścigi w mnożaniu sum tem bardziej po- 
winny dziwić, że sami radcowie na poprze- 
dnich posiedzeniach krytykowali budżet ja: 
ko nierealny. M. im. Rada uchwaliła nowe 
pozycje na Uniwersytet Hebrajski (1500 zł), 
„Wilbig* (300 zł.),, Seminarjum Hebrajskie 
(3000 zł.), Żydowski Instytut Naukowy (1000 
zł.), Muzaum Etnograficzne (1600 zł.), Tow. 
„Pomoc Prag;“ (1200 zł.), na szkolnictwo. 
żydowskie i hebrajskie (40.000 zł. zamiast 
30.000 zł.) i t. d. W imieniu Zarządu składa 
oświadezenie p. Kruk, że wobec nowego sta: 
nu rzeczy Zarząd będzie zmuszony trzymać 
się przez siebie uchwalonego budżetu wzgł. 
powaźmie w tej sprawie uchwałę i przedsta- 
wi ją Radzie. 

  

Dziś! — 
KINO Rekordowa 

obsads; 

GolOSSEUM| + „sam 
erotycznym 

OSTROBRAMSKA 5 filmie p. t. 

Dziś Inau- 

guracyjna 

premjera! 

Fllm który 
zadziwił 

świat! 

Helios 

  

Pan 

Ceny zniżone!   NAD PROGRAM: Roxy 
Dziś najweselsza premiera sezonu! 

W relach głównych dwie sławy 

CA
SI
NO
 

  

KOCHANI WILNIANIE! 
W smutnych dniach przesilenia gospodarczego, w rozpaczliwym czasie bez- 

robocia i nędzy, wyciągam do Was rękę, w której leży 

KLUCZ DO SZCZĘŚCIA 

  

Mam na myśli LOS LOTERYJNY, kupiony w mojej najszczęśliwszej ko- 
lekturze, egzystującej 

niechybnej zguby, dając im szczęście i radość. 

Spieszcie do znanej, a szczęśliwej kolektury 

H. MINKOWSKI 
Tel. 13-17, 

gdyż DNI CIĄGNIENIA JUŻ SIĘ PRZYBLIŻAJĄ. 
Tysiące szczęśliwych losów zawsze gotowe do dyspozycji ludności 

Kresów Wschodnich. 

Wilno, Niemiecka 35. 

LUBIEN WIELKI 
Zdrój Adolfa. 

Szczawa siarcza. 
Leczy gościec, cu- 
krzycę, zatrucie rtę- 
cią i choroby dróg 

oddechowych. 

Mieszkanie 
5 - pokojowe nowoodre- 
montowane, suche, ciepłe | 
z wygodami do wynajęcia. | 

Archanielska 5 
około W.-Pohulanki. 

  Wilno, 
  

      

Największa 

  

Dziś ostatni dzień I 

CENY ZNIŻONE: 
Dzienne: Balkon 25 gr., Parter 54 gr. 
Wieczor; Balkon 40 gr., Parter 70 gr. 

JUŻ JUTRO — największy sukces komedjowy świata! 

„PAPRYKA“ 
„CZELUSKINA“ 

Młodość na zamówienie 
Arcyzabawne perypetje na tle zagadnienia wiecznej młodości. 

Już jutro najwesel- 

oraz rewelacyjny, drogą po- 
wietrzną otrzym; z 
report. „Kinochroniki* sow. 

*о bobaterskiej wyprawie 

artystyczne Czechosłowacji 

OBUWIE 
wszelkiego rodzaju 
gwarantowane,eleganckie, 
modne i tanie nabędziesz 

tylko w pracowni 

Wincentego 
PUPIAŁŁY 

Ostrobramska 25 

Pokó 
komfortowo umeblowar* ; 

(fortepian, telefon) 
dla samotnego Pana. 
Mickiewicza 4—11 

sensacja šwistal 

rea. W ro- 
lach gł: 

Czy kobieta potrafi 

HARRY COOPER, Fridric March i Miriam Hopkins 

SZTUKA ŻYCIA 
dzeniem. NA SCENIE: Komedja „MOCNA SZTUKA, 

Reżyse ja Ernesta Lubicza, twórcy 
Film ten Był Wwyświetłeny w nano kojca Laiż, Wam 
szawie „Światowid* w ciątu 3-ch mies. z kolosaln. powo- 

udział biorą: Molska, Janowski, Borski. 

я ° 
i Inkiszynow 

W kraju kwitnącej wiśni, wschodzącego słońca. 

Zdjęcia do filmu dokonane zostały całkowicie w Japonii, 

Z głosów prasy: Film ten pozostanie nazawsze w pamięci 

Seause: 4, 6, 8 i 10.20. 

kochać jednocześnie dwóch mężczyzn? 

„Parady miłości”. 

w/g głośnej powieści „La bataile — Bitwa“ Claude Farre- 

Annabella — Charles Boyer 
Re. Mikolaj Farkas. 

wielbicieli sztuki filmowej. 
Bilety honorowe nieważne. 

  

ulubieniec publiczności, 

oskwy 

Dziś ostatni dzień ! 
Skrząc się niewycz. humorem 

i pogodą o rekordewem tempie komedj a 
francuska pełna wdzięku i najczarown. muzyki 

(czyli „MĄŻ WŁASNEJ „MAMYŃ). 
Urozmalcone dodatki 

I najświeższe nowiny z całego świata. 

    

    

Bohater tysiąca przygód,*** 

jedyny w swoim rodzaju we» 
w filmie pełnym emocji I sensacji „WIELKOMIEJSKIE CIENIE*. 
NAD PROGRAM: Najnowszy „Fox* I dodatki. 

— Wspaniała, najnowsza czeska pikantna muzyczna 

komedja farsa p. t „Noc dla ciebie* 

NOC NIEŚLUBNA 
Lida Barowa i Luba Hermanowa 

Humor! Erotyka! Pikanterjal SE я $ 

Uwaga! Kino „Casino“ skasowało wyświetlanie nadprogram krajowych filmów — powtórzenia, 

dodając do anonsowego filmu jedynie krótkometrażowy najnowsze dodatki dźwiękowe. 

HARRY PIEL 
Początek o g. 4-ej 

najweselsza komedja 
francuska, która 
przewyższa wszyst- 
kie dotychczasowe, 

12 KRZESEŁ szy film polski 

p 

p 

  

Ogtoszenie. 
Sąd Grodzki w Oszmianie, na zasadzie 

art. 94 prawa wekslowego z dn. 14 listopada 
1924 roku (Dz. Ust. Nr. 100, poz. 926) wzywa 
posiadacza zagimionego wekslu na sumę 300 
złotych z podpisem wystawców Sz. Goldań- 
skiego i Dawida Rozenbauma, ażeby w ciągia 
60 dni od daty wydrukowania niniejszego 0- 
głoszenia zgłosił się do Sądu i okazał weksel. 

Po upływie wyznaczonego terminu, wek- 
sel zostanie uznany za umorzony. Sprawa Nr. 

  

    

  

   

    

    

P. K. O. 80.928 

    

PLAC 
na Zwierzyńcu sprzedam 
b. tanio. O warunkach do- 
wiedzieć się w Admimi- 

stracji „Kur. Wil“ 

: Buchalter- 
į Bilansista 

wład. jęz: niem i ang. 

  

poszuk. odpowiedn. pracy 
Administracja „Kurjera 

Wil. dla Daniela,   
  

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadzka się 

Zwierzyniec, 
ma lewo Gedeminewsk: 

uł Grodzka 27. 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz. 

ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—1 i 4—8 

Z. 

  

  

Dr. GINSBERG 
shoroby skórno, wane 
ryone i moczopłolowe 

Wileńska 3 tet. 567 

l. Blumowicz 
Choroby weneryczue, 

skórme i moczopłciowe 

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

Redaktor odpowiedzialny Witeld Kiszkis. 

Co. 25/34, ` 

Sędzia Grodzki (—) M. Dulko. 

od roku 1925, która już mnóstwo ludzi ocaliła od Akuszerka Akuszerkz 

Maria Lakaeioma 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz, 
przeprówadziła się na 

ul. J. Jasińskiego 5—28 
(obok Sądu) 

"Tom. Zan: 

  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ma ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmotysz” 
my, uauwa zraarszczki, bre- 

dawki, kurzaiki | wągty. 
—AE 60] 

Doktór 
ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Choroby weneryczne, 

skórne | niemoc płciowa 
ul. Zamkowa 15 

telefon 19-60. Przyjmuje 
od godz. 8—1 i 3—8 

Е 2 1 Е е ее 

Ww. Р 

  

  
  

 


