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POTRZEBY I BRAKI SZKOLNICTWA 
Na posiedzeniu Senatu przy roz- 

patrywaniu budżetu Minist W. R. 
i O. P. sen. prof. Bron. Rydzewski 
z Wilna wygłosił dłuższe przemówie- 
nie, które z pewnemi skrótami podaje- 
my poniżej. (Red.). 

Preliminarz budżetowy Ministerst- 
wa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego na rok 1931/32, stoi pod 
znakiem bardzo daleko posuniętych о- 
szczędności. Sejm dokonał. szeregu 
skreśleń w preliminarzu, przedstawio- 
nym przez Ministerstwo. i skreślenia 
te najbardziej dotknęły dział 6, to zna- 
czy naukę i szkóły wyższe. Kredyty 
na dotacje naukowe szkół akademic- 
kich zostały zmniejszone o 600.000 zł., 
kredyty na zasiłki dla uczonych i in- 
styłucyj naukowych o 800.000 zi. Ko- 
misja skarbowo-budżetowa Senatu 
wnosi obecnie o podniesienie kredy- 
tów na dotacje naukowe szkół akade- 
micekich o 250.000 zł., kredytów na po 
pieranie nauki o 350.000 zł.. razem w 
obu pozycjach o 600.000 zł. Zrealizo- 
wanie tego wniosku stało się możli- 
wem tylko dłatego, że o taką samą 
sumę komisja skarbowo-budżetowa 
zmniejszyła kredyty Ministerstwa Ro- 
bót Publicznych. Z tej wysokiej Try- 
buny podkreślić należy stanowisko p. 
ministra Robót Publicznych, w poro- 
zumieniu z którym przesunięcie to zo- 
stało dokonane. 

Szkolnictwo wyższe. 

Zwrócenie uwagi na potrzeby na- 
uki i szkół wyższych przez Komisję 
Budżetową Senatu wydaje mi się nie- 
zwykle ważnym faktem. Pozwalam to 
sobie tłumaczyć jako symptom, że w 
społeczeństwie połskiem, a więc i w 
tych wysokich. Izbach parłamentarn. 
wzrasta zainteresowanie sprawami na- 
uki i szkół akademickich i poczucie 
wagi, jakie one mają we współczesnem 

życiu narodu. 

Dają się słyszeć słowa, a przynaj- 

raniej działo się to niedawno, że zbyt 

rozrzutnie, zbyt bogato, rozbudowali- 

śmy nasze szkolnictwo wyższe. Pomi- 

jam uniwersytety i szkoły techniczne 

starsze, które istniały przed wojną i 

  

których działalność złotemi zgłoskami , 

zapisała się w kulturze naszego na- 

rodu. Jeśli się dziś patrzy na uniwer- 

Nsytety polskie, to uderza z” jak prze- 

dziwną logiką są one rozrzucone po 

Polsce. Każdy z nich znajduje się w 

innej dzielnicy, w dzielnicy o odmien- 

nym temperamencie, odmiennych po- 

trzebach, innych własnościach ducho- 

wych i każdy z nich wnosi do ogólnej 

skarbnicy kultury polskiej te swoiste 

odrębności, tak harmonijnie składają- 

ce się na całość. 

Uniwersytety nasze budowały się 

w warunkach najtrudniejszych i jeżeli 

dziś mamy w tych uczelniach pracow- 

nie, gdzie skupiają się rzesze młodzie- 

ży, gdzie kwitnie praca naukowa, to 

śmiem twierdzić, że jest to jednym 

z dowodów naszej pracy, zapału do 

niej i mocy organizacy jnej. 

I niech mi wolno będzie stwierdzić 

z tej wysokiej Trybuny, że w tych 

trudnych i ciężkich warunkach pro- 

fesura polska spełniła całkowicie wło- 

żone na nią obowiązki 

Wielkim ciosem w „rozwoju pol- 

skich szkół akademickich były reduk- 

cje katedr i etatów asystenckich, i za 

wielką zasługę rządów pomajowych 

uznać trzeba, że blizny te stara się 

zagoić. Ministerstwo W. R. 1 ©. P. 

zwiększa z roku na rok iłość etatów 

asystenckich,  restytuuje  skreślone 

przedtem katedry. Niepodobna jednak 

wszystkiego w szybkiem tempie za- 

łatwić. 
Stałą troską szkół akademickich 

jest zwiększająca się z roku na rok 

ilość studentów. Mury nasze są za cia- 

sne, iłość pomocy naukowych w pra- 

cowniach przyrodniczych, bibljoteki w 

seminarjach są niewystarczające, by 

uczełnie wyższe mogły obsłużyć te rze- 

sze młodzieży, jakie się dą ich pro- 

gów zgłaszają. Warunki w niektórych 

pracowniach każą zupełnie poważnie 

zastanowić się nad odpowiedzialno: 

za zdrowie pracującej tam młodzieży. 

W stosunku do młodzieży studju- 

jącej zaprowadzić należy wiele rygo- 

rów. Doświadczenie uczy, że najlepiej, 

najowocniej pracują te wydziały, któ- 
rych studja następują w pewnym po- 

rządku, gdzie obowiązuje kolejność 
studjów. Odczuwa to Ministerstwo, 

które w przepisach o magisterjach 

przeszło od zasady wolnych studjów 

do zasady ujęcia ich w normy okreś- 

lone. I tutaj pozwolę sobie apelować 

do p. ministra, ażeby przy decydowa- 
niu o magisterjach, a rzecz ta jest 0- 
becnie w stanie rozpatrywania, uwagi 

te były wzięte pod uwagę. Trzeba też 
wyraźnie powiedzieć młodzieży, że 

    

   

    

  

  

przychodzi ona na uniwersytet po wie- 
dzę, a nie po papierek, który umoż- 
liwi jej otrzymanie stanowiska. Szkoły 
akademickie są i powinny być war- 
sztatami pracy naukowej i w żadnym 
razie nie mogą schodzić do jakiejś roli 
kursów, uzupełniających maturę dła- 
tego tylko, ażeby ktoś, kto je kończy, 
mógł otrzymać pewne stanowisko, 
I tutaj nie potrafię znaleźć dostatecz- 
nie silnych słów ,aby tego stanowiska 
bronić. To też młodzież pracującą na- 
leży popierać wszelkiemi siłami, ale 
z drugiej strony młodzieży, która przy 
chodzi na uniwersytet po wszystko, 
tylko nie po naukę, wobec przepeł- 
nienia szkół akademickich trzeba tę 
drogę zamknąć. I mam wrażenie, że 
sama młodzież reaguje na te rzeczy 
w tym właśnie kierunku. Utwierdza 
mnie w tem przekonaniu fakt ostat- 
nich wyborów do zarządu ogólnej in 
stytucji akademickiej w Wilnie, Brat- 
niej Pomocv, gdzie zwyciężyła lista t. 
zw. kół naukowych, skupiających w 
sobie młodzież rozmaitych kierunków. 

Narzeka się wiele na rozpolityko- 
wanie naszej młodzieży akademickiej. 
Nie wyobrażam sobie, aby zagadnie- 
nia, które nurtują całe społeczeństwo 
polskie, mogły być obce młodzieży. 
Przecież reaguje ona stokroć silniej, 
niż my. Daleki jestem od tego, abym 
pochwalał wybryki studenterji, ale 
muszę powiedzieć, że dużą odpowie- 
dzialność biorą na siebie ci, którzy 
ją do rozmaitych wystąpień popy- 
chają. Stoję blisko tej młodzieży, znam 
ją i twierdzę, że dusza jej jest czysta 
i piękna i może niezbyt daleka od tej 
młodzieży wileńskiej filareckiej, która 
tak zaważyła na dziejach kultury pol- 
skiej. Nie pomylę się, jeśli powiem, 
że jeżeli były ubolewania godne wy- 
kroczenia młodzieży, to z tyłu był ktoś 
kto może nie doradzał. ałe wpływ wy- 

wierał. 

Niemałą troską profesorów szkół 
akademickich jest myśl.o tych, którzy 
zczasem mają ich zastąpić i obejmą 

ną rolę nauczania w szkołach 
yžszych.Silą rzeczy wzrok nasz zwra 

ca się do najbliższych nam współpra- 
cowników, asystentów i adjunktów. 
Jak już wspomniałem, Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu- 
blicznego w ostatnich czasach kon- 
sekwentnie dąży «do powiększenia eta- 
tów asystenckich. Pomocnicze siły 
naukowe szkół akademickich powinny 
posiadać te uprawnienia, jakie mają 
tak im z fachu blizcy nauczyciele 
szkół Średnich. a więc, aby zaliczane 
im były lata, spędzone na asystentu- 
rze do wysługi lat do emerytury, aby 
mieli oni możność awansowania i t. d. 
Uchwały konferencyj rektorskich oraz 
zjazdy naukowe, żądają zupełnie słusz 

   

   

  

„nie poprawy bytu młodych pracowni- 
ków, dopomożenia materjalnego ich 
studjów. Pragnę podkreślić inny mo- 
ment naprawdę zastraszający. Jest to 
obniżenie w całem społeczeństwie zro 

zumienia potrzeby i wartości nauki, 
obniżenie kultu dla wiedzy, idealizmu 

naukowego. Za pokoleniem. starszem 
idzie młodzież, 

ZA 

Szkolnictwo średnie. 

Z rozwojem szkół akademickich 
wiąże się szkolnietwo średnie. Ze stro 

ny profesorów szkół akademickich sły 

szy się zdanie, zresztą zadokumentowa 
ne na rozmaitych zjazdach, o niedo- 
statecznem przygotowaniu maturzy- 
stów do studjów akademickich. My- 
ślę, że są gimnazja dobre obok złych. 
Nie ulega jednak kwestji, że maturzy- 
ści wykazują duże braki w swem wy- 
kształceniu. Pozatem, o czem już wspo 
minałem, brak tej młodzieży zamiło- 

wania do nauki, idealizmu naukowego 
Przyczyn niedociągnięć szkoły Śred- 
niej trzeba się dopatrywać w braku do 
stałecznie wykwalifikowanego perso- 
nelu nauczycielskiego i w metodzie na 
uczania. 

Ze zdobyciem niepodległości rozbu 
dowaliśmy na wielką skałę szkolnict- 
wo średnie. W pierwszych latach u- 
czył, kto chciał. Z biegiem czasu trze- 

ba to było jakoś uporządkować. I.tu- 

taj, zdaniem mojem, Ministerstwo Wy 

znań i Oświaty popełniło duży błąd, 
który, być może był konieczny. Mini- 
sterstwo wprowadziło dła nauczycieli 
szkół średnich t. zw. egzaminy uprosz- 
czone, jako egz. kwalifikac. oraz wy- 
dawanie kwalifikacyj nauczycielskich 
bez żadnych egzaminów na podstawie 
pracy w szkole. Zdaje mi się, że obec- 
nie terminy tych przepisów się kończą 
i bardzo gorąco apełowałbym do p. 
Ministra, aby w tym względzie nie dał 
się powodować uczuciem i rozporzą- 
dzeń tych nie przedłużał. Ci bowiem 
nauczyciele, którzy chcieli, mogli kwa 
lifikacje uzyskać. Nie wydaje mi 

  

  

się również 
prawnienia 

rzeczą słuszną, u- 
nauczycielskie, . jakie 

otrzymały niektóre wydziały te- 
chniczne. Nastawienie nauki 
w szkole technicznej jest zupełnie in- 
ne niż w uniwersytetach, a przeto i ot- 
rzymane wykształcenie nie odpowiada 
uniwersyteckiemu, które znowu najle- 
piej zadawalnia potrzeby nauczyciela 
szkół średnich. 

Podkreślić należy, że w ostatnich 
czasach, zwłaszcza kiedy kierownic- 

two Ministerstwa objął p. minister 
Gzerwiński, Ministerstwo W. R. i O. P. 
zwraca corąz baczniejszą uwagę na do 
kształcanie nauczycieli szkół średnich. 
1 tu pozwoliłbym sobie wypowiedzieć 
dezyderat, aby więź, zadzierżęnięta 
na ławie akademickiej przez nauczy- 
cieła, nie zrywała się z chwilą ukoń- 
czenia uniwersytetu. Kontakt nauczy- 
cielstwa z uniwersytetem jest niezbęd- 
ny. Uczyć dobrze potrafi tylko ten, 
kto sam się kształei w dalszym ciągu, 
komu postępy wiedzy nie są obce i nie 
są obojętne. Apelowałbym również do 
p. Ministra, aby dokształcenie pedago- 
giczne nauczycieli, jakie obecnie odby 
wa się w Warszawie, zostało rozsze- 

rzone na inne miasta uniwersyteckie. 
Druga przyczyna niedociągnięć 

szkoły średniej, jak wspomniałem, le- 
ży mojem zdaniem w metodzie naucza 
nia. Kiedy się patrzy na to, co działo 
się na początku dwudziestych lat, to 
otrzymuje się wrażenie, że decydują- 
cem w szkołach średnich było nie to, 
czego się uczeń nauczy, lecz w jaki spo 
sób nauczyciel będzie go uczył. Jest 
to bardzo dobre wtedy, gdy ma się ka- 
dry doskonałych nauczycieli. gdy na- 
uczyciel nietylko umie dobrze uczyć, 

ale też sam wnosi nowe drogi naucza- 
nia. Program szkoły jest zbyt szeroki. 
Ludzkość dąży do uproszczenia, dąży 
do nadania formom życia jak najbar- 
dziej prostych linij. Najdobitniej zazna 
cza się to w sztuce, w najwrażłiwszej 
dziedzinie pracy duchowej człowieka. 
To dążenie do prostoty nie jest obce 
młodzieży i może stać się punktem wyj 
ścia. dla nieporozumień między nią a 
starszem pokoleniem. 

Ogólne wnioski i dezyderaty. 
Wysoka Izbo! dochodzę do szkol- 

nictwa powszechnego. Nie będę się tu- 
taj dłużej zastanawiał nad szkołami 
7-mioklasowemi: czy innemi, chciał- 

bym tylko jedno podkreślić: myślę, że 
zadaniem  szkolnietwa całego musi 
być, ażeby w tym stopniowym rozwo- 
ju nauczania od szkół najniższych do 
najwyższych plan ogólny prowadził do 
wyłowienia drogą naturalnej selekcji 
ludzi najzdolniejszych, największych 
talentów. 

Pominąłem w mojem przemówie- 
niu rzecz niezwykle ważną i palącą, 
sprawę uposażenia personelu uczące- 
go, pominąłem rozbudowę gmachów 
szkolnych i t. d. Jestem przekonany, 
że będę wyrazem nas wszystkich, je- 
żeli zwrócę się do Pana Ministra Wy- 
znań Religijnych i Oświecenia Publicz 
nego i do Rządu, ażeby wśród wielu 
trosk jakie mają, tę troskę najbliżej 
stvego serca położyli. 

Ze szczerem zadowoleniem wita- 
my rozbudowę Uniwersytetu Jagielloń 
skiego, tej najstarszej, chwałą wieków 

pokrytej, wszechnicy, dla której serca 
nasze biją jak najgoręcej. Niechże w 
jej odnowionych murach posuwa się w 
dalszym ciągu zwycięski pochód nauki 
Zkołei niech nadejdzie rozbudowa in- 
nych uczelni akademickich, a wśród 
nich Uniwersytetu Batorego i Piłsud- 
skiego, tak wiełe potrzebującego. 

Do omówienia w tym dziale jest 
tak wiełe, bo przecież to są sprawy о- 
światy i nauki, a zwłaszcza nauki, któ 
ra wymaga nieustającej opieki i nie- 
ustającej troski. Dalej idzie sztuka, 
ten przejaw genjusza narodowego. Nie 
chcę jednak trudzić Wysokiej Izby i 
zanim skończę pragnąłbym poruszyć 
tylko jedną sprawę. į 

Przeglądając sprawozdania Zjaz- 
dów rektorów spotkałem dezyderat 
jednego z rektorów, żądający wprowa 
dzenia w szkole studjowania przez 
młodzież życiorysów wielkich ludzi. 

Otóż mam wrażenie, że p. Minister 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu- 
blicznego poleca między innemi stud- 
jować osłatnie/czasy Polski oraz pe- 
wien życiorys pewnego męża.który jest 
największym z ludzi polskich, zwła- 
szcza w ostatnich czasach. I myślę, że 
słudjowanie życiorysu Piłsudskiego 
jest wielką, wspaniałą lękcją, jak na- 
leży życie swe całe dła dobra Ojczyzny 
poświęcać i jak należy dła niej pra- 
cować. Jestem przekonany, że to wię- 
cej przemówi do umysłu dziecka, niż 
studjowanie życiorysów największych, 
ale dalekich nam ludzi. (oklaski na ła 

wach B. B. й 

  

Poseł Griinbaum będzie reprezentował 
Klub Ukraiński. 

Fel. od wł. kor. z Warszawy. 

Na pierwszem posiedzeniu komi- 
sji konstytucyjnej Sejmu, w której 
Koło Żydowskie nie posiada - swego 
przedstawiciela, wskutek zbyt małej 
liczby członków, rozpatrywano spra- 
wę, kto ma reprezentować koło żydow 
skie, we wspomnianej komisji z gło- 
sem doradczym. Koło żydowskie wy- 
stosowało pismo do komisji z prośbą 
6 pozwolenie na branie udziału w pra- 
cach posłowi Griinbaumowi. Poseł Po- 
tocki z klubu BB. zaś wysunął kandy- 
daturę posła Lewina. Sprawa ta nie zo 
stała definitywnie rozstrzygnięta. Os- 
tatnio poseł Griinbaum wystosował do 
Koła Żydowskiego pismo, w którem 
prosi aby nie czyniło ono dalej starań 
o sprowadzenie go do komisji, gdyż 
prowadzi on pertraktacje z tak zwa- 
nym technieznym blokiem mniejszoś- 
ci na terenie Sejmu, składającym się 

z klubu Niemieckiego i Ukraińskiego, 
który to blok posiada swych przed- 
stawicieli we wszystkich komisjach w 
sprawie wejścia do komisji konstytu- 
cyjnej. 

Dowiadujemy się, że rokowania p. 
Griinbauma zostały uwieńczone  po- 
myślnym skutkiem, i że klub ukraiń- 
ski wycofał z komisji konstytucyjnej 
swego członka, a na jego miejsce wpro 
wadził posła Griinbauma. Jednocześ- 
nie Koło Żydowskie wystosowało pis- 
mo do przewodniezącego komisji pro- 
sząc o pozwolenie na branie udziału 
w pracach komisji przedstawicielowi 
Koła, posłowi Rotenstraichowi. Wy- 
tworzyła się więc dziwna sytuacja, w 
której Koło Żydowskie dezawuuje p. 
Griinbauma, przez co nie reprezentu- 
je on Koła Żydowskiego lecz klub U- 
kraiński. 

Nadmiar adwokatów w Małopolsce. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W najbliższych dniach rząd przed 
łoży do laski marszałkowskiej 'projekt 
ustawy o przesiedleniu adwokatów w 
czasie trwania praktyki adwokackiej. 
Według wykazów liczba adwokatów w 
całej Polsce wynosi: 4.494 osób, czyli 
przeciętnie na jednego adwokata przy- 
pada 6.674 mieszkańców. Z tego w b. 
zaborze austrjackim jest większa ilość 
adwokatów w stosunku do ilości miesz 
kańców, zaś najmniejsza liczba jest w 
hyłym zaborze rosyjskim. W skutek 
tego staje się koniecznem umożliwie- 
nie przesiedlenia się adwokatów z woj. 
południowych do woj. centralnych i 
wschodnich, odczuwających brak ad- 

wokatów tem bardziej, że nowy ko- 
deks postępowania cywilnego wpro- 
wadził przymus adwokacki. Ustalony 
przez. radę min. projekt przewiduje, 
że wpisany na listę adwokatów jednej 
izby, może przenieść swą siedzibę na 
obszar innej izby adwokackiej, jeżeli 
dopełnił wszystkich warunków wyma 
ganych przy zmianie siedziby. Z uwa- 
gi na odmienną organizację palestry 
w byłym zaborze pruskim, projekt 
ustawy nie przewiduje wolnego prze- 
siedlenia się z byłych zaborów rosyj- 
skiego i austrjackiego, do byłego zabo- 
ru pruskiego. 

Jugosławja dziękuje za propozycję pomocy. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. N 

W związku z katastrofalnem trzę- 
sieniem ziemi, jakie nawiedziło ostat- 
nio Jugosławję, Zarząd Główny Pol- 
skiego Czerwonego Krzyża, wystoso- 
wał do Czerwonego Krzyża Jugoslawji 
depeszę kondolencyjną, jednocześnie 
zwrócił się z zapytaniem, czy potrzeb 
na będzie ewentualna pomoc i wjakim 
kierunku ma się ona przejawić. Ju. 

gosłowiański Czerwony Krzyż nadesłał 
telegraficzną odpowiedź, w której 
dziękuje za wyrazy współczucia oraz 
zawiadamia, że rząd i. społeczeństwo 
 jugosłowiańskie, mimo znacznych roz 
miarów katastrofy, będą starały się 
same sprostać. ciężkiemu zadaniu nie- 
sienia pomocy poszkodowanym. 

   

Trudności ruchu kolejowego wskutek śnieżycy. 
WARSZAWA. Ł3JIL Pat — Silna šnie- 

Żyea, która miała miejsce w noey z 12 na 
13 b. m., zakłóeiła regularność ruehu kołe- 
jowege w kilku dyrekejach kolejowych, a 
przedewszystkiem w dyrcekeji warszawskiej, 
poznańskiej, gdańskiej i wileńskiej. W dyre- 
kcji kolejowej warszawskiej dały się odczuć 
trudności w związku ze śŚnieżycą na linji 
Nasiełsk — Sierpe, na której ugrzęzły dwa 
pociągi osobowe. Kilkudziesięciu robotników 

"po kilkugodzinnej pracy edkopało pociągi 
tak, że magły one dążyć do majbliższej sta- 
eji. Na odeinek ten wysłała dyrekcja pług 
odśnieżny. ©О godz. 3.36 na linji Łomża— 
Śniadowo ugrzązł w śniegu pociąg osobowy 
i dopiero o godz. 8 został odkopany. W dy- 

rekeji poznańskiej śnieżyea dała stę bardzo 
we znaki, zasypując wysoką warstwą Śniegu 

niektóre odcinki Mnij kolejowych. 
Na linji Zbąszyn — Międzychód powstała 

zaspa trzymetrowej wysokości i 800- metro- 
wej długości. Ugrzązł tam pociąg mieszany. 
Również i w wileńskiej dyrekcji kolejowej 
zanotowano trudności w związku ze Śnieży- 
cą. Pługi odśnieżne pracują intensywnie. Lin 
ja normalno-torowa Suwałki — Trakiszki i 
wąskotorowa Dukszty — Druja zosłały zam- 
knięte dla ruchu do czasu uprzątnięcia Śnie- 
gu. Również. duże szkody wyrządził śnieg 
w dyrekeji gdańskiej, gdzie Śnieżyca szalała 
ze speejałną siłą. Szereg linij lokalnego zna- 
czenia zasypał Śnieg tak, że ruch kolejowy 
został na nich chwilowo wstrzymany. Mel- 
dunki donoszą 6 ugrzęźnięciu pociągów to- 
warowych i osobowych w zaspach kilku- 
metrowej nieraz wysokości. 
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Kongres sowietów aprobuje politykę rządu 
б Э. 

MOSKWA. 13.111. Pat. — Agencja 
Tass podaje: Szósty kongres rad przy 
jał jednomyślnie rezolucję, aprobującą 
całkowicie politykę wewnętrzną i ze- 
wnętrzną rządu. Rezolucja zaznacza 
między innemi, że kongres za naj- 
większą zasługę rządu uważa to, iż po 
mimo bezpośredniej prowokacji wro- 
gich imperjalistycznych sił, jak np. w 
sprawie kolei _wschodnio-chińskiej, 
rząd sowiecki zapewnił utrzymanie po 
koju i wzmocnienie międzynarodowe- 
go położenia ZSSR. Kongres wyraża 
przekonanie, że rząd prowadzić bedzie 
nadal wytrwale politykę pokojową 
celem wzmocnienia więzów ekonomicz 
nych i stosunków z innemi państwami 
umaeniając zdolność obronną ZSSR. 

  

i siłę armji czerwonej. Kongres zdaje 
sobie jasno sprawę z wzrastającego nie 
bezpieczeństwa wojny, uważa jednak, 
że w obecnych warunkach pogłębiają 
cego się kryzysu w państwach kapitali 
stycznych atak zbrojny przeciwko Z. 
S. S. R. jest niebeżpieczny dła tych. 
którzy ośmieliliby się naruszyć pokój 
i zaatakować Związek Sowiecki. Na- 
stępnie kongres wyraża zadowolenie 
z powodu planu pięcioletniego, do- 
puszczając możliwość wykonania go w 
ciągu czterech lat, a w niektórych ga- 
łęziach przemysłu nawet w ciągu 3 lat. 

. Zdaniem kongresu rok bieżący jest ro- 
kiem decydującym w'* wykonaniu te- 
go planu. 

Wspólny front drugiej i trzeciej 
Międzynarodówki jest niemożliwy. 

MOSKWA; 13.111. Pat. — Agencja 
Tassa podaje: Po dyskusji nad spra- 
wozdaniem rządu na VI kongresie rad 
przewodniczący Rady Komisarzy Lu 
dowych Mołotow, omawiając pismo 
Vandervełdego do Rady Komisarzy Lu 
dowych w związku z procesem mień- 
szewików, podkreślił, iż w dókumen- 
cie tym przewodniczący drugiej mię- 
dzynarodówki sam stwierdził solidar- 
ność i popieranie przez Il Międzynaro- 
dówkę kontrewolueyjnej działalności 
mieńszewików rosyjskich, którzy, jak 

to wykazał, zdaniem mówcy, proces, 
usiłowali przygotować interwencję i 
obalić władzę sowiecką. Nawiązując 
do wzmianki, uczynionej przez Vander 
veldego, co do wspólnego frontu ro- 
botników, Mołotow zaznaczył, że ci, 
którzy faktycznie popierają interwen- 
cję przeciwko ZSSR., nie mają nic do 
powiedzenia w. sprawie wspólnego 
frontu. Wspólny front robotników 
ZSSR. z robotnikami innych krajów 
może się opierać jedynie na podstawie 
walki przeciwko interwencji. 

  

Burza śnieżna w Łotwie. 
RYGA 13.JII. Pat. — Sxalejąca nad ea- 

łem terytorjum Łotwy burza śnieżna wyrzą- 
dziła duże szkody. Wiełe pociągów ugrzęło 
w zaspach śnieżnyeh. Parowóz pociągu, zdą- 

żającego do Libawy, wykoleił się, przyezem 
maszynista i pałacz zostali ciężko ranni. 
Wszystkie pociągi przybywały z wielkiem 
opóźnieniem. 

* zagranicznych, 

  

Woroszyłow, sowiecki komisarz wojny. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ZAKOŃCZENIE ŚLEDZTWA W SPRAWIE 
FAŁSZOWANIA DOWODÓW OSOBISTYCH. 

W Poniewieżu zakończone zostało Śledz- 
two w sprawie fałszowania dowodów osobi- 
stych. Akcja fałszerska zakrojona była na 
szeroką skalę. Osobom, które nie mogły z 
rozmaitych powodów, otrzymać paszportów 

sprzedawano za 300 [tów 
dowody na fałszywe nazwiska. Głównym 
sprawcą i właścicielem tego dochodowego in- 
teresu okazał się komisarz policji m. Ponie- 
wieża Ragackas. Aresztowany także został 
wyższy urzędnik ministerstwa spraw wew- 
nętrznych, kierujący oddziałem paszporto- 
wym. 

Złożenie przysięgi 
przez: biskupa Antonjusza. 

Dnia 10 b. b. w gabinecie p. Mini- 
stra W. R. i O. P. odbyło się złożenie 
przysięgi wierności przez nowego bi- 
skupa-wikarjusza diecezji poleskiej 
Kościoła Prawosławnego w Polsce, An 
tonjusza (Marcenkę), mianowanego о- 
staiiio przez Synod biskupem ka- 
mień-koszyrskim. Przysięgę przyjmo- 
wał osobiście p. S. Gzerwiński, Mini- 
ster Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, w obecności p. E. Po- 
tockiego, dyrektora Departamentu Wy 
znań Religijnych. Ks. biskupowi An- 
tonjuszowi w czasie ceremonji towarzy 
szył archimandryta Sawa, dyrektor in- 
ternatu studentów teologów prawosła- 
wnych U. W. (PIP). 
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Kto wygrał? 

I-sze ciągnienie 
W 3-cim dniu ciągnienia większe wygra- 

ne padły na nry.: 

Zł. 10000 n-ry 62112 186382 204022. 
Zł. 5000 nr. 176241. 

Zi. 3000 n-ry 108046 170925. 
Zł. 2000 n-ry 127 15682 42957 117779 

122983 123628 151766. 
Zl. 1000 n-ry 24164 37592 41666 44182 

80916 96482 107484 137390 147562 153467 
161232 172753 191884 192601 195820 207872 
208068. 

II-gie ciągnienie 
50.000 zł. Nr.: 185652. 
10.000 zł. Nr.: 63865. 
3.000 zł. Nr.: 143304. 
2.000 zł. Nr. Nr.: 3018 45572 55652 62971 

67117 90768. 
1.000 zł. Nr. Nr.: 29228 33577 64340 76879 

103405 108680 118191 122322 126632 136260 
140499 142419 144751 146924 151595 157029 
161891 164171 167490 170936 179539 197287. 

WARSZAWA 18.III. Pat. — 13 b. m. w 
czwartym dniu ciągnienia 5 kłasy 22-ej Pol- 
skiej Ląterji Klasowej główniejsze wygrane 
padły na numery: 75 tys. zł na Nr. 11.051, 
po 10 tys. — 26054, 169898 196258, po 5 
tys. — 17182, 81966, 107113, 148090, 160169, 
po 3 tys. — 23193, 53601, 88571, 147174. 
188458, 188874. 

    

Giełda warszawska z dn. 13.IL. b. r. 

WALOTY | DEWIZY: 

   
   

Dolary. . . . « . .8,92!/,-8,041/, 8,90'/, 
Holandja . . . . . 357,79 —358,69—356,89 
Londyn - a + 48,36!/, — 46,87 — 43,251, 
Nowy York . . . » 8 — 8,898 
PETA Ge a da 8 2 34,8> 
Bad "WO, „441; „51 - 26,88 
Szwajcaria . . . . . 111,75 —172.18—171,88. 
Wiedeń . + .-« «/<'« 123,46 —125,77—12 „15 
Włochy. . : - . „ . 46,76 — 46,88—46,44 
Berlin w obr.pryw. . . .. ‚ 813,44 
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41/,% ziemskie . . . . . « .52,50—52,25 
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Umowa gospodarcza z Niemcami. 
Mowa p. ministra przemysłu i handlu Al. Prystora. 

Przy ratyfikacji traktatu gospodar- 
czego z Niemcami przemawiał pierw- 
szy p. minister przemysłu i handlu, 
Al. Prystor, którego przemówienie po- 
dajemy poniżej. 

Traktat niemiecko-polski wywołuje oży- 
wioną i niepozbawioną namiętności dysku- 
sję. Jak każda umowa gospodarcza tak i ta 
jest wynikiem kompromisu i zawiera obok 
elementów ściśle ekonomicznych także pier- 
wiastki oraz następstwa o charakterze poli- 
łycznym. Ta druga strona byla wyczerpują- 
co oświetlona przez p. ministra spraw za- 
granicznych, ja ograniczę się Ściśle do stro- 
ny gospodarczej. 

Znane są powody i przebieg wojny cel- 
nej; wskażę tylko przyczyny, które wywoła- 
ty przewlekłość tego załargu. Główną przy- 
ezyną była tendencja, panująca powszech- 
nie w Europie da rozbudowy rolnictwa, brak 
uzgodnienia interesów przemysłu i rolnictwa 
ma terenie Światowym, oraz niedostateczna 
stabilizacja rynku międzynarodowego. 

Po kilkuletnich rokowaniach sytuacja o 
tyle się zmieniła, że 17 marea 1930 r. została 
podpisana umowa handlowa z Rzeszą Nie- 
miecką. Jest ona oparta na klauzuli naj- 
większego uprzywilejowania, nie zawiera jed 
nak dnych zniżek celnych, ani postano- 
wień, związujących stawki celne autonomicz- 

ne lub konwencyjne. 
Stwierdza to, że obie strony zawiera- 

jąc umowę uznały za właściwe przeprowa- 
dzenie własnych programów rolnych i prze- 
mysłowych, zachowując zupełną swobodę w 
dziedzinie ceł. Poza kłauzułą uprzywilejowa- 
nia, zawartą we wszystkich konwencjach 
handlowych, które zawarliśmy z innemi pań 
stwami, — umowa polsko-niemiecka obej- 
muje również szereg postanowień, które tak- 
że znajdujemy w większości traktatów pol- 
skich. Świadczy to, że jest to umowa o nor- 
malnym typie konwencji. | 
Ratyfikacji jednak tej umowy towarzyszą 

pewne specjalne warunki gospodarcze. Ma 

więe wejść w życie konwencja z państwem 
sąsiedniem, z którem dotąd nie mieliśmy 
normalnie uregulowanych stosunków wy- 
mienych i znajdujemy się w stanie wojny 
eelnej od 5'/. lat, a z którem wymiana to- 
warów stanowi największy odsetek obrotu 
handiu zagranicznego Polski. Umowa ta ma 
wejść w życie w chwili na tle powszechnej 
tali protekejonizmu w Europie, gdy kontra- 
hent nasz stosuje wyjątkowo wysokie staw- 
ki w stosunku do pewnych pozyeyj naszego 
wywozu. Zgadzam się, że trudnem jest ści- 
słe ustalenie konsekweneyj ekonomicznych 
danej umowy, muszę jednak stwierdzić, że 

zasadę uregulowania stosunków gospodar- 
czych z sąsiadem należy uznać za zdrową 
zasadę każdej polityki normalnej handlowej. 
Z pewnością istnieje możliwość żywszej re- 

akeji naszego gospodarstwa narodowego, 
wskutek zwiększenia się wymiany połsko- 

niemieckiej. Trzeba jednak zauważyć, że 
podczas wojny celnej przywóz z Niemiec do 
Polski to zmniejszał się to powiększał pra- 
wie w trójnosób, a jednak te fluktuacje nie 
pociągnęły za sobą ujemnych następstw eko- 
nomieznych. Ponadto o rozwoju poszczegól- 
nych działów naszej wytwórczości między 
innemi decyduje ochrona celna, która nie 
została związana w tym traktacie. A zalem 
uiema żadnego niehezpieczeństwa dla naszej 
produkcji, gdyż Rząd ma w ręku wszystkie 
Środki do jej obrony. 

Pytanie czy chwila kryzysu gospodarcze- 
go jest odpowiednią do wprowadzenia w ży- 
cie tego traktatu — rozstrzygnąć należy ra- 

  

dzej twierdząco. Wszak mimo przesilenia 
trwającego półtora roku wprowadziliśmy w 
życie szereg umów handlowych z innemi 
państwami Obeeny kryzys, który dotyka nas 
nie oszczędza i innych krajów, między in- 
nemi i Niemiec i wszędzie zmniejsza zdoł- 
ność nabywczą szerokich mas. Oprócz tego 
umowa ta daje naszemu wywozowi bardziej 
znormalizowane warunki  konkureneyjne, 
wzmaga możliwości naszego wywozu, a za- 
tem sprzyja osłabieniu napięcia kryzysu. 
Usuwająe sta wojny celnej umowa ta sprzy- 
ja także współdziałaniu międzynarodowemu 
nad zorganizowaniem produkcji oraz rynku 
europejskiego, zarówno w dziedzinie rołnie- 
twa, jak i przemysłu, co się może przyczynić 
do przyśpieszenia likwidacji przesilenia. 

Już po podpisaniu umowy podwyżki cel- 
ne w Niemczech pogorszyły warunki zbytu 
naszych płodów rolnych w Niemezech. Pew- 
ne kontyngenty przywozowe dla towarów 
dotychczas zakazanych do przywozu i wresz- 
cie postanowienia weterynaryjne przywozo- 
we i ttanzytowe posiadają niewątpliwie, zna- 
czenie dla polskiego wywozu. Nie jest obo- 
jętna nawet najmniejsza poprawa warun- 
ków wywozu płodów rolnych, zwłaszcza, że 
umowa polsko-niemiecka zawiera postane- 
wienia tranzytowe, weterynaryjne, które u- 
możliwiają tańszy dostęp naszych produk- 
tów hodowłanych do krajów z któremi już 
posiadamy umowy przywozowe, przewozowe 
i weterynaryjne. Nie jest też obojętne roz- 
szerzenie zbytu żelaza, drzewa, naity = 
robów włókienniczych. Pozałem w kie 
rozszerzenie terenu zbytu produkcji danego 
państwa zmniejsza możliwy nacisk handło- 
wo-polityczny przez inne państwa na jego 
gospodarstwo narodowe. & 

Holdujac idei stopniowego ograniczenia 
wybujalego protekcjoniznu w Europie pow- 
tarzam, że brak związania celnego w tej u- 
mowie umożliwia nam zmiany taryfowo-cel- 
ne, podobnie jak to uczynił nasz kontrahent 
wszędzie tam, gdzie tego wymagać będą ży- 
wotne interesy naszej produkcji. ь 

Dotychezasowy bilans zatargu gospodar- 
czego z Niemcami jest według powszechnego 
mniemania, które podzielam dła Polski, do- 
datni. Jednak konflikt ten posiada także 
cechy ujemne, które z biegiem czasu wzra- 
stają. Mówi się, że do takiego stanu rzeczy 
można się przyzwyczaić, jak do każdej cho- 
roby, ale z punktu widzenia zdrowej polityki 
gospodarczej trzeba pamiętać o stratach, ja- 
kie wywołuje konflikt gospodarczy dla ca- 
łego naszego organizmu ekonomicznego, stra 
tach może niewidocznych, ale z pewnością 
dość dałeko sięgających. Obowiązkiem Rzą- 

du jest nie przeciągać nienormalnych sto- 
sunków gospodarczych z Rzeszą, ponad ko- 
nieczną miarę, gdyż ujemne skutki tego kon- 
fliktu coraz bardziej zaczynają ciążyć na 
ogóluej sytuacji gospodarczej Europy, po- 
głębiająe przesilenie. 

Obawy, wyrażone w dyskusji na temat 
zawarcia tej umowy zaliczam do takich, któ- 
re poza pobudkami natury wewnętrzno po- 
litycznej wynikają z braku wiary we własne 
siły. Chodzi więe o to, czy wywołany przez 
Niemcy w r. 1925 konflikt gospodarczy z0- 
stanie zlikwidowany, czy też będzie trwał 
przez czas dłuższy. Ratyfikacja tej umowy 
jest jedyną możliwą praktycznie formą ukoń 
czenia wojny gospodarczej między nami a 
Niemcami. Więc zdając sobie sprawę z bra- 
ków umowy, stanowezo wypowiadam się za 
wprowadzeniem jej w życie, czyli za poko- 
jem gospodarczym i proszę przeto o jej ra- 
tyfikację. (Oklaski na ławach B. B.). 
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Zażegnańe przesilenie. 
PARYŻ. 13.III. Pat. — Izba Deputo 

wanych przyjęła całokształt projektu 
konwencji z towarzystwem żeglugi 
powietrznej Aeropostale. Dep. Blum 
wniósł poprewkę, śStanowiącą votum 
nieufności względem rządu. która wy- 
powiada się za zmniejszeniem o 1 mil- 
jon kredytu dla towarzystwa Aeropo- 
stale. Premjer Laval stawiał kwestję 
zaufania. Izba odrzuciła poprawkę 
125 głosami większości. 

Przed zakończeniem debaty prowa 

dzonej w Izbie Deputowanych prem- 
jer Laval oświadczył, iż żywi nadał 
zaufanie do ministra Flandina. Prem 
jer dodał, iż projekt rządowy konwen 
cji był zredagowany przez ministra 
lotnictwa, a stanowisko ministra finan 
sów w tej sprawie było całkowicie po- 
prawne. Posiedzenie Izby, które roz- 
poczęło się w czwartek o godz. 16 za- 
kończyło się dopiero w piątek o godz. 
12 min. 30. 

Hoover traci popularność. 
WASZYNGTON, 13-III. (Pat) Na 

odbytem zgromadzeniu odłamu po- 
stępowców krytykowano bardzo o- 
stro prezydenta Hoovera za to, że 
jakoby obiecuje on więcej, niż mo- 
że uczynić. Jeden z senatorów wy- 
stępował szczególnie ostro, czyniąc 

TSR LARA AI AION 

Hoovera osobišcie odpowiedzialnym 
za niepowodzenie ostatniego kongre- 
su, dążącego do ulżenia berobotnym 
i do przyjścia z pomocą ofiarom 
posuchy. Sen. Morris oświadczył, że 
w Białym Domu potrzebna jest o- 
becność drugiego Roosevelta. 

Jeszcze © komedji p. Leczyckiego. 
Jakkolwiek „Kurjer Wil.* pierw- 

szy nazajutrz po premjerze pomieścił 
recenzję „Sztuby* Leczyckiego, to te- 
mat jest tak ważny, że warto do niego 
powrócić i rozważyć jeszcze z innej 
strony. „Sztuba** miała wielkie powo- 
dzenie, lecz wywołała także znaczne 
sprzeciwy i oburzenia. Zarzucano au- 
torowi całkiem słusznie przesadę. 

Niewątpliwie nigdy żadna lekcja 
matematyki w 8-ej klasie przy naj- 
głuchszym i najstarszym nauczycielu 
nie mógł się odbywać w ten sposób 
jak jest przedstawiona. Człowiek, któ- 
ry uczył matematyki przez 50 lat, bę- 
dzie przynajmniej automatycznie po- 
wtarzać dowodzenie jakiegoś twierdze 
nia. Autor, jako człowiek młody, jest 
bez litości dła wieku. Sam wiek nie 
ogłupia — trzeba dodać jakieś nałogi 
lub choroby, o których w sztuce niema 
mowy. Lecz ten karykaturalny obraz 
opiera się na fakcie istotnym, że cza- 
sem zdarzają się tacy nauczyciele, któ- 
rzy naprawdę niczego nie nauczą. To 
jest nieuniknione, gdy nagle w nowem 
państwie powstają setki szkół, i ko- 
medjopisarz ma pewne prawo do prze- 
sady, aby swe spostrzeżenie uwypuk- 
lić. * Nauczyciel mógłby wypisywać 
trafne dowodzenia na tablicy, i po- 
mimo tego wcale nie uczyć matema- 
tyki. W podobny sposób można traf- 
nie różne prawdy mówić o literaturze, 
a jednak nie budzić zainteresowania 
ani zrozumienia literatury. W roku 
bieżącym jedna zacna dyrektorka szko 
ły żeńskiej wymaga od uczenic, by na 
pamięć umiały regulamin z kilkudzie- 
sięciu paragrafów. Taka wychowaw- 
czyni, przy najlepszych chęciach, nie 

wychowuje. Więc mamy dosyć przy- 
kładów tego rodzaju całkiem auten- 
tycznych, żeby nie uciekać się aż do 
nieprawdopodobnej przesady. 

Także zachowanie się uczni nie od- 
powiada istotnemu poziomowi 8-ej kl. 
w najwięcej nawet zaniedbanem gim- 
nazjum kresowem, jakkolwiek nie u- 
lega wątpliwości, że to zachowanie się 
w wielu szkołach pozostawia do ży- 
czenia. Skłonność do karykatury wy- 
kazał autor także w pomyśle audycji 
maturalnej. Ale taki żart nie bardzo 
razi, bo wyraża on znaną prawdę, że 
niektórzy maturzyści szukają pomocy 
zewnętrznej, co zresztą nie zależy od 

ustroju szkoły, ale głównie od mater- 
jału w uczniach, jaki społeczeństwo 
szkole dostarcza. To się zdarzało i 
wśród pokoleń dawniejszych — nawet 
daleko powszechniej niż się dzieje o- 
becnie, bo wszak autor uwydatnia za- 
razem i całkiem słusznie, że nie wszys- 
cy korzystają z takich ułatwień—więc 
i tę przesadę możemy mu wybaczyć. 
Wszak i u Fredry i u Moliera tego 
rodzaju przesada się trafia, gdy cho- 
dzi o jaskrawe uwydatnienie rzeczy- 
wistych wad ludzkich. To należy do 
praw komedjopisarza. : 

Natomiast zastugą autora jest traf- 
ny obraz odwiecznej walki klasyków 
z romantykami w wychowaniu. Że ro- 
mantyk jest chwiejnym — to do typu 
należy. Dyrektor klasyk jest natural- 
nie więcej konsekwentnym, niż ro- 
mantyk historyk. Ale autor okazuje 
wielką bezstronność w przedstawieniu 
tych typów, i ta wymiana zdań w roz- 
mowie między nimi, gdy nauczyciel 
dyrektorowi oświadcza, że go szanuje, 
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Ryscy zwolennicy idei Witoldowej. 
W uzupełnieniu wiadomości, za- 

mieszczonej we wczorajszym numerze 
naszego pisma 0 załegalizowaniu przez 
władze łotewskie grupy monarchistów 
łotewskich, dziennik ryski ,Siegod- 
nia* przynosi garść szczegółów o ce- 
lach i zamierzeniach tej oryginalnej 
— jak na demokratyczne stosunki ło- 
tewskie — organizacji. 

Założycielem jej jest niejaki Tete- 
ry, kamienicznik ryski. Manifest wy- 
dany przez wspomnianą grupę, głosi. 
że Łotwa jest zbyt słabą, by o włas- 
nych siłach mogła zdobyć odpowied- 
nie stanowisko w rodzinie państw euro 
pejskich. Powinna przeto wejść w ści- 
sły związek z sąsiedniemi krajami: 
Estonją, Litwą i Białorusią. W ten spo 
sób zostanie zrealizowana idea Witol- 
da Wielkiego. Zjednoczenie tych wszy 
stkich krajów ma nastąpić drogą po- 
kojową pod egidą wspólnego monar- 
chy, na którego legitymiści ryscy upa 
trzyli sobie kandydatów w osobach 
ks. Connauht i ks. Radziwiłła (imienia 
tego ostatniego „Siegodnia* nie poda- 
je). . Podobno uczyniono nawet 
propozycję tego rodzaju jednemu ze 
szwedzkich książąt krwi, ale ten u- 
przejmie podziękował za zaszczyt. Je- 
dnocześnie „Siegodnia“ zamieszcza ma 
pę projektowanej monarchji bałtyckiej 
Granice jej trzeba przyznać, zakreślo 
ne są wcale szeroko. Obejmuje ona op- 
rócz Łotwy i Estonji cały obszar b. 
W. Ks. Litewskiego aż po Prypeć i Bug 
a na wschodzie aż po Smoleńsk i 
Briańsk, jak również Kłajpedę i bodaj 
Tylżę. 

Fantastyczny ten projekt nie zasłu 
giwałby na uwagę, gdyby jego autorzy 
jednocześnie nie łączyli go z agitacją 
na rzecz zmiany konstytucji łotewskiej 
w kierunku ograniczenia suwerennoś- 
ci Sejmu i nietykalności poselskiej. 

Co jest istotnym celem, a co 
pozorem w całej tej akcji, o tem 
trudno  wyrokować na _podsta- 
wie -pobieżnej i utrzymanej w humo- 
rystycznym tonie rełacji dziennika ro- 
syjskiego. Sir. 

RAM 

Lotnicy polscy w Rydze. 
RYGA 18.II1. Pat. — Lotnicy polscy w 

dniu 13 b. m. byli podejmowani obiadem 
przez oficerów tutejszego pułku lotniczego, 
poczem odwódca pułku Skurbe wręczył poł- 
skim łotnikom odznaki łotewskiego lotni- 
ctwa. Wieczorem kłub totniczy wydał obiad. 
W dniu 14 b. m., o ile warunki atmosfery- 
czne pozwołą, lotnicy wystartują, udając się 
w drogę powrotną. 

GOOD TALPA 

Ordynarny wybryk 
podczas transmisji radjowej. 

Niebywały wypadek zdarzył się we środę 
w restauracji hotelu „Bristoł* podczas tran- 
smitowania muzyki tanecznej. 

Jak wiadomo, w restauracji tej, gdzie 
koncertują Karasiński i Kataszek ze swoiin 
zespołem, od godziny 11, wieczorem odbywa 
się transmitowanie muzyki tanecznej przez 
radjo.W chwili, gdy speaker zapowiadał na- 
stępny numer programu, a mikrofon był 
otwarty jakiś osobnik, który byt zupełnie 
pijany, podszedł do kapelmistrza i zażądał 
zagrania fokstrotta. Kierownik orkiestry od- 
mówił, oświadczając że programu zmienić 
nie może, gdyż ze wzgłędu na transmitowa- 
nie przez radjo wszystkie wykonywane nu- 
mery zostały zgóry ustałone. 

Wówczas ów osobnik podszedł do mikro- 
fonu i zaczął najordynarniejszemi wyrazami 
wymyśłać. Chcąc zagłuszyć głos pijaka, or- 
kiestra zaczęła grać jakąś ożywioną mełodję 
a.po chwili rozległ się głos speakera, który 
zrozumiał że w restauracji dzieje się coś 
niezwykłego: „Na tem audycję kończymy”. 

Ze względu na awanturę wezwano po- 
licję, która wylegitymowała pijaka. Okaza- 
o się, że jest ło inž. G. 

Spisano protokuł, a sprawa powędrowała 
do sądu, który napewno znajdzie sposób na 
ukaranie ordynarnego wybryku. 

W ciągu zajścia i długo jeszcze po nim 
zarząd polskiego radja otrzymywał mnó- 
stwo zapytań, co znaczy ten wyjątkowo nie- 
kulturalny wybryk. Kto wie, czy na przysz- 
łość nie wyłoni się potrzeba ochrony mikro- 
fonu przez specjalną straż. 

ale nie lubi, a dyrektor mu odpowiada, 
że go lubi, ale nie szanuje — jest 
wysoce trafna. Równie prawdziwym 
jest wyrozumiały ksiądz prefekt, po- 
dobnie jak pan Antoni, obaj roztarg- 
nieni przy głosowaniu. Trudno w tem 
upatrywać obrazę nauczycielstwa lub 
duchowieństwa, bo jest tu podchwyco- 
ny rys rzeczywisty, który można ob- 
serwować wszędzie, gdzie ludzie gło- 
sują. 

Żywą postacią jest także Sokołow- 
ski—Edison, zapowiadający postępy 
techniczne w przygotowaniu matury, 
a jednak trochę zatrwożony myślą, że 
za rok ma tam stanąć do próby. 
Równie wiernie są oddane typy kobie- 
ce, dwie nauczycielki i zalotna u- 
czenica. Nie mówią one ani słowa 
sprzecznego z ich charakterem, a za- 
wiłe pytanie Marychny, zadane w i- 
mię klasy historykowi co do etyki eg- 
zaminów jest wybitnie udane. 

Mamy więc w. sztuce cały szereg 
typów prawdziwych — wśród których 
trzeba jeszcze przytoczyć ślizgającego 
się po powierzchni wizytatora — i nie 
szczęśliwego Stebelskiego, który obra- 
zuje cierpienia skrajnego indywidua- 
listy w jarzmie wymagań szkolnych. 
Stebelski jest krzykiem serca i wyzna- 
niem osobistem autora, który sam 
gorzko musiał przeżyć podobne kon- 
flikty. Że go wizytator ratuje, nie jest 
przypadkiem. Wizytator jest przed- 
stawiony jako człowiek rozumny, wy- 
rozumiały „wszechstronny. Więc silna 
indywidualność ucznia, który miał 
odwagę się do niego zwrócić, mogła 
go zastanowić i obudzić sympatję. 

* Ogólnie biorąc sztuka Leczyckiego 
przedstawia nam szereg typów bardzo 
wiernie naszkicowanych i akcję roz- 
wijającą się logicznie, przyczem każde 

М ЕВЕ Х КТ 

Р1епагпе posiedzenie Sejmu. 
Ustawa antyalkoholowa. 

Na wczorajszem posiedzeniu  plenarnem 
Sejmu poseł Podoski (BB) przedstawił spra- 
wozdanie komisji prawniczej o zmianach, za 
proponowanych przez. Senat do projektu usta 
wy o uchyleniu przepisów wyjątkowych, zwią 
zanych z pochodzeniem, narodowością, języ 
kiem, rasą i religią. Komisja prawnicza uzna 
ła poprawki Senatu za słuszne i wnosi o ich 
przyjęcie. 

W dałszym ciągu przystąpiono do pro- 
jektu ustawy o ograniczeniach sprzedaży, po 
dawania i spożycia napojów alkohołowych. 
Poseł Rymar (KI. Nar.), powołując się na 
publiczną enuncjację episkopatu polskiego, 
który uznał tę ustawę za niebezpieczną, wno 

si o odesłanie projektu do komisji. Wniosek 
ten. został odrzucony, wobec czego p. Dratwa 
(BB) przystąpił do referatu. Rzeczą nową w 

tym projekcie jest podniesienie w piwie proc. 
alkoholu do 4 i pół. Kontyngent miejsc sprze- 
daży detalicznej wynosić ma 22 tys. Zwiększe 
nie ilości miejsc sprzedaży przeciwdziała taj 
nemu gorzelnictwu i handłowi wódką. Wpro 
wadzenie sprzedaży do klubów, bufetów sta- 
cyjnych i wagonów restauracyjnych dotyczy 

tyłko 698 miejsc. Godziny sprzedaży na sta- 
cjach będą ściśle określone. Dotychczasowy 
zakaz picia w lokałach w dni świąteczne spo- 
wodował wzmożenie picia ałkóhołu w do- 
mach, a wskutek tego wzrost alkoholizmu 
wśród dzieci. Zakaz sprzedaży alkoholu w nie 
dzielę jest uzasadniony właściwie tyłko pod 
czas nabożeństw, t. j. przed południem. Kary 
w obecnej ustawie będą o wiełe surowsze. 
Zakazano bezwzględnie sprzedaży alkoholu 
młodzieży do lat 20. Bezwzględnie zakazano 
sprzedaży detalicznej na kredyt. Wszystkie 
uchwały prohibicyjne w gminach muszą być 
powtórzone nie później, jak w 6 miesięcy 
po wejściu w życie tej ustawy. Daje to moż- 
ność gminom utrzymania nadal prohibicji 
ale zmusza je do poważniejszego zastanowie- 
nia. Kończąc referent zaznacza, że ustawa jest 
dostosowana do nasych warunków życiowych 
oraz jest lepsza pod względem kodyfikacyj- 
nym. W dyskusji zabierali głos poseł Poni- 
kowski (Kl. Nar.), pos. Liwo (Kl. Nar.), pos. 
Langer (KL ChŁ.), pos. Snopczyński (BB), pos. 
Reger (PPS), pos. Czukur (Kl. Ukr.) i posłan- 
ka Waśniewska (BB). 

  

Uchwalenie absolutorjum rządowi. 
WARSZAWA, 13 IL. (Pa). Na 

posiedzeniu sejmowej komisji budże- 
towei w dniu 13 b. m. po referacie 
pos. Czumy przyjęto zamknięcia ra- 
chunków państwowych zalata 1927- 
28 i 192829 oraz uwagi Kontroli 

Odrzucenie wniosku 
WARSZAWA. 13.11. Pat. — Na 

posiedzeniu sejmowej komisji admini 
stracy jnej pos. Bielicki z klubu Narodo 
wego referował wniosek pos. Griinbau 
ma w przedmiocie ustawowego uregu 
lowania sprawy dostarczania zwłok 
do zakładów anatomicznych wyższych 
uczelni. Referent wniósł o przejście do 

Państwa o tych zamknięciach i wy- 
konaiu budżetu Jednocześnie przy- 
jęto wniosek referenta o udziele- 
nie rządowi absolutorjum za wspo- 
mniane lata. 

A> 

posła Griinbauma. 
porządku dziennego nad wspomnia- 
nym wnioskiem, wskazując między in 
nemi, że zgłoszony projekt nie regulu 
je tej kwestji, a obowiązujące przepi- 
sy w tej materji są lepsze. Komisja 
wniosek referenta uchwaliło przeciw- 
ko głosom PPS. i Klubu Ukraińskie- 
go. 
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Przywrócenie 
NOWY YORK, 13 III (Pat). Nie- 

słychany wzrost przestępczości spo- 
wodował, iż w amerykańskiej opinii 
publicznej nastąpił zwrot za przy- 
wróceniem kary śmierci w stanach, 
w których została ona zniesiona. 
Ruch ten przybrał szczególnie wiel- 

kary śmierci. 
kie rozmiary w stanach Michigan i 
Cansas, należących do pierwszych 
stanów, które zniosły karę śmierci. 
W stanie Michigan nie było egze- 
kucji przeszło od stu lat. W obyd- 
wu stanach przestępcy będą traceni 
na elektrycznem krześle. 

Olbrzymie masy ziemi posuwają się 
szybko dalej. 

CHAMBERRY 13.11 Pat. — Pod Chate- 
iard obsuwająca się ziemia zniszczyła dwie 
wsie. Widok olbrzymiej masy ziemi o po- 
wierzchni 40 ha, posuwającej się z szybkoś- 
cią 150 metrów na godzinę, jest przeraża- 
jący. Obsuwająca się ziemia posuwa się 
wprost na domy miasteczka, które ludność 
opuściła. Wiele domów ziemia już zasypała. 
W całej dolinie rozłega się huk i łoskot. 
Potok przepływający przez dolinę, zmienił 
łożysko, co akcja ratunkowa będzie usiło- 

Stryj grozi 
LWÓW 15.111. Pat. — Według nadeszłych 

ostatnio relaeyj, rzeka Stryj w mieście Pod- 
horce pow. Skole coraz silniej występuje 
z brzegów, a poziom wody w tej okolicy 
jest o jeden metr wyższy od normalnego. 
Między wsią Kruszelnice o Korczynem u- 

Z tego tworzył się zator długości 6 klm. 

WORK 

Teatr „Lutnia”. 
zais. Komedja w 3-ch aktach L. Ver- 

neuilla. Występ gościnny p. Junoszy- 
Stępowskiego. 

W krótkich odstępach czasu sen- 
sacyjne premjery zapełniają nasze te- 
atry, faktycznie, farsa Azais znaną 
już była wilnianom, ale zapowiedź 
występu znakomitego gościa ze stoli- 
cy, ściągnęła tłumy do Lutni. 

Francuskie farsy mają dwa odcie- 
nie: jedne to subtelne, prawie kome- 
dje (Flers et Caillavet, Henneguin et 
Veber), kt6re dają pole do wypraco- 
wania charakterów i typów, a inne, to 
właśnie w typie Verneuilla, grube ka 

słowo wyrzeczone na scenie dodaje coś. 
do charakterystyki osób. Bardzo małó 
jest zdań nadających się do skreślenia. 
Przytem autor ukazuje słuchaczom ro- 
zległe horyzonty myśli. Mamy tu kilka 
tematów misternie z sobą splątanych: 
Charakterystyka nudy małego mia- 
steczka i wyrywania się jednych na 
świat szerszy — a przywiązanie in- 
nych do miejsca i usilne staranie, by 
z tego miejsca zrobić ośrodek warto- 
ściowy; walka między dwoma prą- 
dami w wychowaniu — która przez 
Foerstera została ujęta w sławnem 
dziele „Autoritet und Freiheit"; kwe- 
stja koedukacji i jej niebezpieczeństw; 
ruch abstynencji od trunków przeni- 
kający do młodzieży szkolnej; reflek- 
sje bufetowego i sylwetka pijaka na 
dworcu; nareszcie losy zdolnych chłop 
ców w szkole. : z 

Ale zdolność Stebełskiego nie jest 
dostatecznie uwydatniona poza 
wzmianką o opinji krakowskiego ma- 
łarza. Widzimy głównie jego niezrów- 
noważenie — mógł on na lekcji ma- * 
tematyki coś narysować, coby zwró- 
ciło uwagę — albo w rozmowie z ko- 
legami głębszy temat poruszyć. 

Sztuka myśl pobudza i to stanowi 
jej wielką zasługę. A grana jest wy- 
bornie, i autor może być zadowolonym 
% tak udatnego przedstawienia jego 
zamierzeń. Żywotny temat wznieci 
niewątpliwie dużo pożytecznych dy- 
skusyj i poruszy opinję szczególniej 
wśród nauczycielstwa, z pożytkiem 
także dla młodzieży. Młodzież zgorszo- 
na nie będzie, bo wśród uczni tutej- 
szych szkół słychać głosy, że tak bar- 
dzo źle u nas nie jest i że autor umyśl- 
nie przesadza. Zresztą sztuka sama nie | 
zdradza pesymizmu autora, tylko 
tchnie zdrowym optymizmem. Tylko 

wała wyzyskać, dążące do zmiany kierunku, 
w którym posuwają się masy ziemi. W cią- 
gu nocy miano wysadzić w powietrze kil- 
ka mostów. 

MONTAUBAN 13.111. Pat. — Wzgórze, 
ciągnące się wzdłuż drogi do Bordeaux, po- 
częło obsuwać się na przestrzeni trzech ki- 
łometrów. Domy, znajdujące się w tej o- 
kolicy ewakuowano oraz podjęto zarządze- 
nia zabezpieczające. 

wylewem. 
"powodu Synowódzko Wyżne jest w wiel- 
kiem niebezpieczeństwie, Na miejseu praeu- 
je oddział saperów. Również z Turki nad 
Stryjem donoszą © posuwaniu się kry. Do 
zagrożonych okolie wyjeehali przedstawicie- 
le władz. 

  

wały, t. zw. repertuar Palais Royal, 
chociaż grywają ten rodzaj i w The- 
atre Dejazet. Cały ich sens w bezsen- 
sie i paradoksalnem przerzucaniu sy- 
tuacyj polega na tempie, wprost sza- 
lonem, w jakiem te rzeczy się grają. 
Nikt nie ma czasu się zastanowić jak 
dalece to, co się widzi i słyszy, jest 
sprośne lub głupawe, lub „za mocne* 
wogóle, bo już nadlatuje druga i dzie- 
siąta kwestja i wszystko się toczy z 
szampańskim humorem. 

Nie można tych rzeczy ani grać w 
normalnem tempie, ani zbyt wyraziś- 
cie podkreślać typy i tak już przez au- 
torów przejaskrawione do granic ka- 
rykatury. Może nawet byłoby zabaw- 

EEE AR NS UNS LRA EBTT АН 

tytuł mógłby z korzyścią być zmienio- 
ny. Możnaby niemiły gwarowy termin 
łatwo zastąpić np. przez: Matura—lub 
Genjusz w ucisku — lub Szkoła i ży- 
cie — lub Małe miasteczko. 

Sztuka nie robi wrażenia jakiejś 
tendencji społecznej. Natomiast w wy- 
wiadzie drukowanym w programie 
autor zdradza fałszywe ambicje i nie 
odróżnia dziedziny sztuki od agitacji 
społecznej. Z lekceważeniem mówi o 
prawdziwej sztuce, odtwarzającej bez 
pretensji życie. Chce z teatru zrobić, 
jak w Rosji, narzędzie reform społecz- 
nych! Upatruje nawet w takiem na- 
śladowaniu wschodnich sąsiadów swo 
je zadanie i zasługę. Na szczęście te 
zdrożne ambicje nie wyraziły się w 
tekście sztuki. |. 

"Takie powiedzenie w wywiadzie, 
że jakoby wadłiwy ustrój szkoły zmu- 
sza młodzież do podstępów jest sprze- 
czne z przebiegiem sztuki, w której 
część uczni zdaje maturę i bez pod- 
stępów. Tak bywa wszędzie, i tak by- 
wało 50 lat temu w najlepszych szko- 
łach. Podstępy nie są wynikiem ustro-. 
ju szkoły, tylko lenistwa i nieuctwa 
niektórych uczni. Żaden ustrój szkóły 
ich nie usunie. Nawet jeśli się trafi 
nauczycieł nieudolny, uczeń pilny po- 
stara się poznać przedmiot z innych 
źródeł. Kto ma dzieci w szkole, a sam 
zdawał maturę pięćdziesiąt lat temu 
w gimnazjum niemieckiem lub rosyj- 
skiem, ten wie, że dzisiejsza matura 
jest znacznie łatwiejsza i sentymenta- 
lizm romantyczny leniuchów i nieu- 
ków, żądający zniesienia nawet tej 
nadzwyczaj łatwej matury, gdyby ceł 
swój osiągnął, obniżyłby poziom nau- 
czania. ‚ 2 

Ale nie jest zadaniem teatru refor- 
mować szkoły ani społeczeństwo. Ce- 
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nym eksperymentem grać je np. w 
stylu gróteskowym tak, jak teatr ro- 
syjski grał w Wilnie Rewizora i Swaty 
Gogola? Ale w Lutni grano raczej ko- 
medjowo, i to czyniło jakiś ciężar nie- 
potrzebny, przytem wskutek tej nie- 
zespolonej aury, gra p. Junoszy- 
Stępowskiego odcinała się zbytnią gro- 
teską, przechodząc w swem wystudjo- 
waniu każdego ruchu i drgnięcia po- 
wiek matołka-miljonera w dziedzinę 
patologji, człowieka o początkach roz- 
miękczenia mózgu. 

P. Junosza-Stępowski, jest z pew- 
nością najciekawszą organizacją arty- 
styczną w Polsce, najbardziej różno- 
rodną pod względem możliwości sce- 
nicznych, najmniej obliczałną i naj- 
trudniejszą do śledzenia w swym roz- 
woju. Bo jakże? Latami grywa wieł- 
kich amantów... i jak grywa! W swo- 
isty sposób, zupełnie odbiegający od 
szablonu a mimo to dający jakby ty- 
powy okaz gatunku uwodzicieli na ca- 
łej kuli ziemskiej. Ten pewien uśmie- 
szek, drwiąco-czuły, to podchodzenie 
z podniesionemi cokolwiek ramionami 
ku zwierzynie, te różne chwyty w ob- 
jęcia, były własnemi wynalazkami p. 
Junoszy-Stępowskiego. W pewnym 
momencie zaczyna grać role charak- 
terystyczne o zacięciu komicznem... 
znów coś własnego: umiar, wypraco- 
wanie typu, wyszukiwanie drobiaz- 
gów podkreślających sylwetkę i jakby 
inklinacja do obciążania komizmu 
pierwiastkiem tragicznym (rola baro- 
na w „Ten którego biją po twarzy”). 
Aż nagłe... nie nagle może, ale nie- 
spodzianie wielka rola, wspaniała ro- 
la w Henryku IV Pirandellego, gdzie 
jako magnat angielski obłąkany i u- 
dający obłąkańca dla odsunięcia od 
siebie nienawistnych ludzi, dał Juno- 
sza-Stępowski pełnię potęgi twórczej 
w dramacie, niezwykłą dynamikę na- 
pięcia tragicznego, i zdumiał widzów 
tą nową odmianą swego bogatego ta- 
lentu. Pamięta cała Warszawa, jego 
z tej dziedziny kreacje, słynną maskę 
Batorego w Zborowskim Goetla, kla- 
syczne, koturnowe ujęcie roli w Julju- 
szu Cezarze, i innych tyle. A w filmie 
alboż nie zdumiewał charakterystyką i 
wyrazistością maski? | 

Jakoś to nie jest przyjemne, że na 
Wilno wybrał znakomity artysta tę 
sztukę Vernenilla, która nawet nie jest 
najlepszą tego autora, bo o wiele mil- 
sze i zabawniejsze są „Kochanek od 
serca i „Musisz być moją”, a z siebie 
zrobił aż tak patologiczny okaz zidjo- 
ciałego barona! Wybornie podpatrzo- 
ne u początkującego tabetyka niesko- 
ordynowane ruchy , grymasy i łypanie 
oczami, wywoływały niemilknące śmie 
chy, to prawda, ale... No, trudno, trze- 
ba podziwiać precyzyjność roboty sce- 
nicznej wielkiego artysty i bić brawo. 
Sekundował świetnie p. Ciecierski, 
zwłaszcza w I-m akcie bardziej gro- 
teskowej postaci nauczycieła. P. Ja- 
sińska miała wreszcie na odpóczynek 
po karykaturach, które robi doskona- 
le, światową rolę i wywiązała się z 
niej efektownie i elegancko. Pp. Ka- 
mińska i Niwińska bardzo trafnie od- 
tworzyły swoje postaci, kokoty i dziew 
częcia, Świetną sylwetkę egzotyczną 
dał p. Żurowski, inni dostrajali się jak 
mogli do tempa, które miało być sza- 
lone, a było za powolne. 

Publiczność zapełniła Lutnię i o- 
klaskiwała gorąco gościa. 

Hro. 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI” 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. polskim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-: Czynna od godz. Il-ej do IB-ej. :- 
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lem sztuki jest przedstawienie real- 
nych typów i prawdopodobnej ich ak- 
cji zgodnej z ich charakterem — a nie 
dowodzenie tez ogólnikami. Autor wy- 
kazał swą zdolność uchwycenia choć- 
by karykaturalnie rzeczywistości — 
niech tej zdolności nie marnuje ten- 
dencją i fałszywą pretensją. Jeśli jest 
pisarzem komedyj lub dramatów 
niech nie zazdrości wawrzynów rychło 
więdniejących mówcom wiecowym i 
posłom. Komedje Moliera są grane je- 
Szcze, a o reformatorach społecznych 
jego czasów zapomniano. Kto chce ży- 
cie pojąć, ten powinien się wyzbyć 
złudzenia, że można je reformować 
próżnem pustem słowem. 

Życie się reformuje nie dźwięcz- 
nym frazesem; tylko czynem ofiar- 
nym i przykładem. Niech pan Leczyc- 
ki spróbuje w życiu odegrać rolę swe- 
go p. Stanisława, i niech wytrwa przez 

- kilkadziesiąt lat jako nauczycieł ma- 
lematyki lub historji, to się przekona, 
że to trochę trudniej, niż się wydaje 
na scenie, Ale scena ma swoje zadanie, 
wcale niemniej doniosłe, niż naucza- 
nie, a stokroć wdzięczniejsze, niż am- 
bieja reformowania społeczeństwa bez 
zreformowania samego siebie. Talent 
prawdziwy komedjopisarstwa jest da- 
lego rzadszy, niż płynna wymowa wie- 
cowego agitatora. Życzymy autorowi 
tej trwalszej i jaśniejszej sławy, którą 
się w teatrze zdobywa, unikając ten- 
dencyj społecznych choćby najszla- 
chetniejszych. 

Stary nauczyciel. 
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Glos cechowych 

WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU malarzy wileńskich 
Niebywałe zamiecie Śnieżne. 

Wsie zasypane zwałami śniegu. 

Ostatnie województwo wileńskie 

i nowegródzkie nawiedziły rzadko no 

towane burze Śnieżne. 
Siłme zamiecie Śnieżne i huraga- 

nowe wiatry spowodowały na tere- 

nie tych województw wielkie straty 

materjalne dia ludności jak również 

i skarbu państwa. Niebywałe Śnie- 

żyee pozasypywały kompletnie drogi, 

linje kołejowe. Komunikacja autobu- 

sowa na terenie woj. wiłeńskiego i 

nowogródzkiego została przerwana. 

Łinje telefoniczne zniszezone, słupy 

& dachy w niektórych miejscowoś- 

ciach zostały pozrywane przez wi- 

cher. Wsie w powiatach granieznych 
zasypane są zwałami Śniegu do tego 
stopnia, że niektóre z osiedli są do- 
słownie odcięte od świata. Na osiedła 
ludzkie napadają niezliczone groma- 
dy wilków, które porywają żywy in- 
wentarz w obeeności włościan. W. po- 
wiecie wilejskim, mołodeczańskim i 

wołożyńskim zaspy Śnieżne na dro- 

gach dochodzą do wysokości 2 mtr. 

ludzie formalnie topią się w Śniegu. 
Starzy ludzie opowiadają iż nie pa- 
miętają takiej zimy w miesiącu mar- 

cu. 

Opóźnienia pociągów. 

Wskutek wezorajsz. zamieci pociąg 

z Nowogródka przybył do Wilna z 

4-godzianem opóźnieniem, pociąg zaś 

z Krółewszczyzny z dwugodzinnem 

opóźnieniem. Jedynie pociąg warsza- 

wski przybył do Wilna w oznaczo- 
nym czasie. Wobec zasypania torów 
na terenie eałej dyrekcji pracują u- 
stawicznie pługi odśnieżne i drużyny 

robotnicze. 

Zebranie organizacyjne Nowowilejskiej 
Rady Miejskiej. 

W dniu 12 marca odbyło się organi 

zacy jne posiedzenie nowej Rady Miej- 
skiej m. Nowej Wiłejki, na które sta- 

wiło się 11 radnych z ogólnej liczby 12 

Do magistratu zostali powołani: p. 

Jerzy Ołdakowski (z listy Nr. 3), jako 

burmistrz, p. Jan Gulbiński (lista 

Niezwykły wypadek 

Nr. 1), jako zastępca burmistrza i p. 
Emil Rozenkranc (lista Nr. 1), jako 
Mawnik. 

Na przewodniczącego Rady wybra 
no inż. Bronisława Hejlmana (lista 

Nr. 1). (2). 

we wsi Nowosiolki. 
Nie mogąc pogodzić się ze śmiercią matki, odkopał trumnę 

i zwłoki trzymał w domu. 

We wsi Nowosiołki gm. Raków, 
mieszka zamożny gospodarz Jan Łu- 

kaszewicz, który od dłuższego już 

czasu zdradzał objawy choroby umy- 

:słowej. 

Przed czterema miesiącami zmar- 

ła ma matka którą pochowano na 

ementarzu przy parafji prawosławnej 

w Kijoweu. Śmierć matki wywarła 
na Lukaszewiczu tak siine wrażenie, 
że jak opowiadają sąsiedzi eałemi go- 
dzinami przesiadywał po pogrzebie 

nad jej grobem żarliwie modłąe się i 
rozpaezzjąc. 

Stan tem widocznie siłnie się odbił 

ma władzach umysłowych nieszczę- 

«Śliwego, bo przed kilku dniami udał 

się w nocy ma cmentarz i po mozol- 

mej, kilkugodzinnej pracy odkopał 

trumnę zmarłej i przewiózł do swego 

mieszkania. Po przywiezieniu trum- 
my etworzył ją wybrał rozkładające 
się zwłoki i położywszy do łóżka, 
nbrał papierowemi kwiatami i w cią- 

gu całej nocy odprawiał nad trupem 

modły. 
Sąsiedzi Ł. przechodząc nazajutrz 

koło jego jego domu poczuli wydo- 
bywającą się z niego niemiłą woń 
trupa. Jeden z sąsiadów wszedł do 
Łukaszewicza i usiłował zajrzeć do 
drugiego pokoju ale Łukaszewicz za- 
grodził mu drogę. Jednak sąsiad zdą- 
żył zauważyć, że okno pokoju jest 

zawieszone i naokoło łóżka palą się 

Świece. Za parę chwil wieś obiegła 
wieść, że w mieszkaniu Łukaszewicza 
dzieją się niesamowite rzeczy. Zaa- 
larmowano posterunek policyjny 
skąd do mieszkania Łukaszewicza @- 
dał się policjant Gdy policjant wszedł 
dó sypialni, oczom jego przedstawił 
się niesamowity widok. W łóżku le- 
żał rozkładający się trup, zaś koło 
niego stał na kolanach i modlił się 

Łukaszewicz. 
Stawiającego opór Łukaszewicza 

związano a trupa zpowrotem pogrze- 
kano na cmentarzu. — (e). 

Napad rabunkowy. 
W dmiu wczorajszym na powracającego 

ze wsi Sudojuie, gm. graużyskiej, mieszka- 

ńca wsi Klenice Lalko Władysława napa- 
dio 4-h osobników w tem dwóch jego bra- 
«i stryżecamych Lalkowie Bronisław i Anto- 

ni. 

Napastniey po dotkliwem pobiciu zrabo- 
wali mu 60 złotych poczem zbiegli. 

Poszkodowany zamełdował 0 napadzie 
polieji, która wszczęła dochodzenie. 

Zabójstwo po przegranym procesie. 
Przed trzema dniami we wsi Puzowo 

wpobliżu Wilejki powiatowej znaleziono cię- 
żko rannego mieszkańca tej wsi Eljasza Sa- 
smałaka. W stanie ciężkim przewieziono go 

Przed śmiercią Samalak odzyskał przy- 

tomność i oświadczył, że zranił go mieszka- 
niec wsi Pietraszewo Wasilew Bazyli z któ- 
rym dłuższy czas procesował się i sprawę 

do szpitała powiatowego w Wilejce gdzie wygrał. 
wanny wczoraj zmarł. Zabójcę aresztowano. (c). 
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BARANOWICZE 
r Rókności z baranowiekiego bruku. 

Dnia $-go marca mieliśmy tu zjazd delega- 
tów miast woj. nowogródzkiego i wileń- 

skiego. Radzono na nim nad usprawnieniem 
warsztatów pracy, kryzysem spółdzielczym, 
sposobem ratowania kupców, o nowych me- 

todach na wzór nićmięcki i amerykański do 

pracy kupców naszych radząc je wprowa- 

dzić. Byt prelegeniami delegaci z Warsza- 

wy, byli i miejscowi. Przewodniczył obra- 

dom p. Bukowski. Niedługo, bo na dzień 
11 i 12 kwietnia przygotowuje się w Barano- 
wicząch zjazd delegatów Związku miast z 
woj. wiłeńskiego i nowogródzkiego. Coraz 
częściej zjeźdżają do nas ludzie na narady 
«z dalszych stron, bo istotnie dogodne poło- 
żenie węzłowe Baranowicżz. spora ilość ho- 
teli przyzwoitych, czyni je odpowiednim 
punktem na takie zebrania. 

Do imienin Pana Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego szykujemy się jeszcze uroczyściej 
miż zwykle. Otwieramy tego dnia Muzeum 

Regjonałne im. Tadeusza Reytana, a nasze 
obywatełki Wojewódzki żłobek, nad któ- 
rym na prośbę ich przyjęła protektorat Pa- 
mi Marsząłkowa Piłsudska. Wysyłka kartek 
na Maderę idzie wielką fałą, 26 pułk uła- 
mów wysyła 6006 kart a cóż dopiero mówić 
© całej Brygadzie, o szkołach, stowarzysze- 
miach. Я 

Czekamy na powodž; inžynier drogowy 
p. Liksza na jej przyjęcie zorganizował po- 
gotowie ze strażaków i strzełców, pod ko- 
mendą dozorców drogowych, ale zdaje się, 
że to będą strachy na Lachy, bo wiosna 
idzie do nas rozważnie, statecznie, co nam 
słonko zaświeci i trochę Śniegu stopi, to 
mróz znowu to przekreśla i tak pomaleńku 
smasy śniegu topnieją. 

Wiełkopostne nastroje w mieście prze- 
rywali nam i uprzyjemniali prelegenci p. 
Jarosz mówił nam o Alasce i tych stronach 
które ukochał London i traperzy. Mówił 
barwnie, żywo, dowcipnie i krzewił zdrową 
milošė do sportu, wysiłku pracy i ideologji 
rzetelnie demokratycznej, a że mówiąc o 
tych stronach dalekich, robił zręczne wstaw- 
kina rzecz naszych przecudownych Tatr, 
więc byłiśmy mu szczerze wdzięczni za to, 
że nas umiał przenosić w świat piękna i fan- 
tazji. Po Jaroszu prezes naszego pow. Koła 
L.-O. P-u inżynier Seyman, opowiadał swoje 

przeżycia z podróży po Europie. W końcu 
tygodnia będziemy mieli odczyt p. Dukszty 
© Pomorzu, a 29 marca Zwiazek Pracy Ob. 
Kobiet szykuje nam niełada sensację, ho 
odczyt autentycznego Hindusa ucznia Ra- 
binrąth Tagore p. Lakschimiwara poety i 
prelegenta hinduskiego. Będziemy mieli po- 
ważną sensację. Oświatowcy umiejący myślą 
Siegač w przyszłość, cieszą się że mieszkańcy 

ranowicz nabrali gustu do poważnych roz 
cywek umysłowych, bo.. bo mi się marzy, 
zorganizowanie „Uniwersytetu Powszechne- 
ge*, który w 30-tysięcznem mieście miało 
by chyba powodzenie. Ale narazie dobrze, że 
ludziska chcą chodzić na pojedyńcze wykła- 

  

   

dy, zanim nabiorą gustu do słuchania ca- 
łych | cyklowych wykładów, obszerniej о- 
mawiających różne dziedziny wiedzy. 

z Stefanja Bojarska. 
ka wa. 

  

GŁĘBŹMKIE 
-- POŻAR W GŁĘBOKIEM. Wczoraj 

wieczorem wybuchł pożar w Głębokiem. Spa 
liła się okora przy zaułku Obrubskim włas- 
ność Antoniego i Józefa  Wojciewiczów. 
Straty wynoszą kilkaset złotych. 

Pożar powstał naskułek zaprószenia og- 
nia przez 14-toletniego syna Wojciewieza. 

(e). 

Z POGRANICZA 
+ Zatrzymanie patrolu litewskiego. Oneg- 

daj wieczorem płacówki K. O. P. zatrzymały 
na polskiem terytorjum narciarski patroł 

lustracyjny litewski, który lustrując pogra- 

niczne posterunki zbłądził i znałazł się na 

terenie połskim, w rejonie Łoźdźkiej. Patrol 
litewski rozbrojono i zatrzymano do dyspo- 
zycji odnośnych władz. 

-+ Postrzełenie przemytnika. W rejonie 
Filipowa podczas przekraczania granicy zo- 
stał postrzelony znany przemytnik Antoni 
Jaszunis vel Witkowski. Rannemu przemyt- 
nikowi skonfiskowano 10 zwojów jedwabiu 
wartości 2.500 złotych. 
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Prace sądu okręgowego 
na prowincji. - ° 

IUl-ci wydział karny sądu okręgowego w 

składzie pp. sędziów: Cz. Sienkiewicza, W. 

Brzozowskiego i M. Szpakowskiego na sesji 

wyjazdowej w Oszmianie, jaka trwać będzie 

od 12-go do 16 b. m. rozpozna 13 spraw 

karnych wynikłych na terenie tego powiatu. 
Do 17 i 18 b. m. w temże mieście de- 

delegowany jako są jdednoosobowy p. sędzia 
W. Brzozowski w trybie uproszczonym о- 
sądzi 14 spraw. 

Do Lidy wyjeżdża komplet wydziału kar- 
nego w składzie wice-prezesa p. M. Ka- 
duszkiewicza, St. Miłaszewicza, i J. Zaniew- 
skiego. Na wokandzie tej sesji, która trwać 
będzie od 23 do 28 b. m. znajduje się Kkil- 
kanaście spraw. W charakterze sekretarza 
rozpraw delegowany jest nacz. sekretarz kan 
cełarji Wydz. Karn. p. Leon Wilkaniec. 

W Mołodecznie w okresie od 20 do 26 
b. m. p. sędzia K. Bobrowski jako sąd je- 
dnoosobowy rozpatrzy 38 spraw karnych, 

Oskarżenie tu wnosić będzie wice-proku- 

rator p. Zdanowicz. K. 

w Sprawie odnowienia 
kościoła: Ostrobramskiego. 
Po trzyletnich tajemniczych pracach przy 

drzwiach zamkniętych od oczu ciekawych, a 
widocznie niepożądanych przez kierownictwo 
robót, nareszcie remont i malowanie Kościo- 
ła Ostrobramskiego zostały zakończone i pod 
woje kościoła otwarto. Wówczas dopiero 
cechmistrzom wileńskim stało się możliwem 
wszechstronnie oglądać wykonane malowania 
sklepień i ścian świątyni. 

Nie mamy zamiaru tutaj oceniać jakości 
prac przy odczyszczaniu, poprawianiu i kon- 
serwacji starych malowideł freskowych t. j. 
obrazów; о tem mogą powiedzieć pp. ar- 
tyści. znawcy sztuki. konserwacji zabytków, 
poruszamy zaś tylko, jako fachowcy malarst- 
wa ścienno-dekoracyjnego, jakość wykonania 
ogólnego malowania sklepień, ścian i ołtarzy, 
oraz przemałowania ornamentacji, imitowa- 
nych (fałszywych) ołtarzy i profili, pod wzglę 
dem fachowym i praktycznym. e 

Po gremjalnych i szczegółowych oględzi- 
nach dokonanych robót, stwierdzamy co na- 
stępuje: 

I. Do malowania ścian i sklepień zasto- 

sowane zostały nieodpowiednie grunty i za- 

prawa farb (spoiwo), skutki tego już są wido 

czne obecnie — na sklepieniach płeśń, plamy 
i zmiana barwy. na ścianach zaś zaczyna się 
łuszczyć warstwa farby i to już po kiłku mie 
siącach, a cóż będzie po latach kilku, nie- 
mówiąc o kilkunastu? 

П. Wałory przemałowania ornamentacyj 

na sklepieniach i ścianach, fryzu u góry pod 

gzymsem, oraz (fałszywych) imitowanych oł- 
tarzy wbocznych nawach, też pozostawiają du 

żo do życzenia; czyżby tak wyglądały stare 

malowidła pod względem rysunku, cieniowań 

i wykonania? — W to mocno wątpimy, a 

gdyby i tak było, to jeżeli całość ornamentów 

imitowanych ołtarzy została przemalowana 

na nowo (a nie zakonserwowana tyłko po 
odczyszczeniu i poprawieniu) — należało sta 
ranniej opracować imitację profili ołtarzy, 
takoż fryzu, jak i ornamentu w zastosowaniu 

cieni i światła. Przytem nasuwa się wspomnie 

nie o podawanych w swoim czasie w trak- 

cie przeprowadzania tych prac, artykułach w 

prasie w których wychwalano 'wiedzę i powa- 

żne traktowanie odnowienia kościoła przez 

p. Słoneckiego i związany z tem wyjazd do 

Włoch na studja, co niestety jak widzimy po- 

żytku odnawianej świątyni bardzo mało przy 

niosło. Krytykowano natomiast namiętnie 

znanego mistrza warszawskiego p. A. Strza- 

łeckiego, który przed 37 laty odnawiał ten ko- 

ściół i rzekomo popsuł tem, że przemalował 

stare malowidła nanowo, ściśle zachowując 

stary rysunek i to te tylko, które już ura- 

tować nie było można. Pracę tę wykonał fa- 

chowo, bez zarzutu, pozostawiając opis dQ- 

konanych niezbędnych poprawek i przema- 

lowań. A teraz... starannie i żmudnie odczy- 

szczano stare malowidła tylko po to, żeby 

również przemalować nanowo, tak samo naśla 

dując stare malowanie, ale tylko niefachowo 

i nieudolnie. 
* II. Imitacje kaneli na pilastrach i innych 

gzymsów są fatalne, jak pod względem po- 

prawiania kolorów cieni i światła, tak i w 

wykonaniu. 
IV. Jak wiadomo, że ołtarze murowane 

były dawniej małowane farbą olejną, obec- 

nie zaś przed przystąpieniem do resłaurowa- 
nia łakowych zdecydowano powłokę farby о- 

lejnej usunąć, widocznie dlatego, by umożli- 
wić przenikania powietrza do muru. Usunię- 

to farbę olejną zapomocą płynów gryzących 

i... zagruntowano gruntem olejnym, wyrówna 

no również szpachlówkę olejną, czyli że. 

pory muru znowu zostały zamknięte dla do- 

stępu powietrza (więc pocóż była ta kosztow 

na praca?). Poczem pomalowano farbami na 

tej samej zaprawie co i ściany, na której za- 

brudzone miejsca zmywać wcale nie można 

i już trzeba przemalowywać, ale czy na dłu- 

go? Tą samą farbą pomalowano i organy ТЕ 

drzewo. Z lamperji również została usunięta 

farba olejna, jak i z ołtarzy i pomalowano 

jak ściany tą samą zaprawą. Teoretycznie być 

może, że była w tem racja, ale praktycznie to 

nie. Już obecnie są zabrudzone ściany na wy 

sokości łamperji ongiś olejnej, i wymagają 

przemałowania. 
Więc pozostaje w.przyszłości albo co parę 

miesięcy przemałowywać tą samą zaprawą, 

albo przemalować znowu farbami olejnemi, 

jak było dawniej. Z tego wynika, że kosztow 

ne usuwanie starej farby olejnej było zby- 

teczne. 
V. Roboty pozłotniczes wykonano facho- 

wo, bez zarzutu, o ile tylko nie był częściowo 

używany jakiś inny metal zamiast złota. Sa- 

  

  

mo wyzłocenie całych kołumn wielkiego oł- 

tarza nam się wydaje nie zupełnie odpowied- 

nie, odczuwa się przecią nie ołtarza złoce- 

niem; bardziej nadawałby się tutaj sztuczny 

marmur czyli stiuk, który nie kosztuje drożej 

od złocenia. Zastanawia nds również, dlaczego 

i w jakim celu kolumny te zostały pokryte 

na złoto lakierem? 
Zresztą uważamy, że Wiłno posiada choć 

już nie licznych, ałe dobrych fachowców po- 

złotników. którzyby wykonali nie gorzej od 

sprowadzonych te roboty, zaś Komitet Odno- 

wienia Kościoła zaoszczędziłby na tem nape- 

wno połowę zapłaconej sumy protegowanemu 

przedsiębiorcy. 

Wobec wyżej wymienionych faktów i spo- 

strzeżeń zupełnie słusznem i aktualnem było 

przesłanie w swoim czasie, w trakcie rozpo- 

częcia robót, do Komitetu Odnowienia Koś- 

cioła — ostrzeżenia i protestu, uchwalonego 

przez Walne Zebranie Cechu, który niestety 

wówczas pozostał bez echa, zlekceważony. 

To były głosy grona fachoweów-rzemić i- 

ków, (a nie artysty o głośnem nazwisku). 

więc nie zwrócono na to uwagi, chociaż ci 

fachowcy posiadają w tej dziedzinie długo- 

letnią praktykę i doświadczenie nieraz od kil 

ku pokoleń pochodzące. Pozatem wykonali 

już znaczną iłość robót, w tem i kościelnych, 

które po 15-20 latach obecnie są jeszcze w bar 

dzo dobrym stanie i wyglądzie, ponieważ po- 

wierzone nam roboty traktujemy poważnie, 

zastosowując wypróbowane prze siebie tech- 

niki spoiw i sposobów, które w życiu nigdy 
nie zawodzą. Nie używamy zaś jakichbądź 

mało znanych a szeroko reklamowanych spe 

cyfików, wątpliwej wartości i trwałości, jak 

również zatrudniamy rutynowanych wykona- 

wców a nie praktykantów do poważnego wy 

konania robót. 
Przeto po zapoznaniu się z wyżej wymie- 

nionemi pracami postanowiliśmy zabrać głos 

w prasie jako fachowcy i wiłnianie. by wy- 

kazać głośno wszystkie błędy i niedociągnię- 

cia dokonane przy odnowieniu drogiej nam 
świątyni przez protegowanego wykonawcę, 
w pewnych kierunkach niefachowego, nie- 
praktycznego i bez doświadczenia. Wykona- 
nie zaś robót przez niego pozostawia dużo do 
życzenia, a trwałość i praktyczność bardzo 

wątpliwa. Koszty wykonania tych robót są 
prawie dwa razy wyższe w stosunku do mak- 
symalnych naszych obliczeń, gdyby te roboty 
były wykonane przez cechmistrzów wileń- 

skich. ! 

   

  

  

    

Przed groźbą powodzi. 
Przygotowania władz miejskich. 

W roku bieżąeym wobec ciągłych znacz- 
nyeh opadów należy liczyć się bardzo po- 
ważnie z możliwością dużej powodzi. W 
związku z tem Magistrat m. Wilna ze swo- 
jej strony również zorganizował akeję prze- 
ciwpowodziową. Obeenie już prowadzone 
są prace mad zebezpieczeniem wszystkich 
mostów i przyezółków mostowych na tere- 
nie miasta przed groźbą zniesienia przęz za- 
tory lodowe. Akeja rozsadzania tworzących 

się zatorów została powierzona 3 pułkowi 
Sa] w. 

Z drugiej strony Magistrat liczy się z ko- 
nieeznością niesienia pomocy ewentualnym 
ofiarom powodzi przez pomieszezenie ludnoś 
ci, którą trzeba będzie ewakuować z tere- 
nów zagrożonych. W tym celu przy ulicy 

Szeptyckiego wynajęty został gmach obli- 
czony na pomieszczenie 600 osób. 

Starania o kredyty dla ofiar ewentualnej powodzi. 

Urząd Wojewódzki w Wilnie w związku 

zę nasuwającą się groźbą powodzi wszezął 
starania w Ministerstwie Pracy i Opieki Spo- 
łecznej oraz w Ministerstwie Robót Publicz- 
nych o wyasygnowanie na zorganizowanie 

  

        

  

Dziś: Leona, Matyldy. 

Jutro: Klemensa, Longina. 

  

Wschód słońca—g. 5 m. 55. 

Zachód „ —zg. 17 m.37 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. 8. 

w Wilnie z dnia 13 11—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 746 

Temperatura średnia — 3 C. 

+ najwyższa: 0 

i najniżeza: — 57 C. 

Opad w milimetrach: 1,5 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja barom.: 

Uwagi: pochmurno, śnieżyca. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ. 
-— Nahożeństwo żałobne w 70-tą roczni- 

cę zgonu Szewczenki. Koło Studentów Uk- 

raińców 0. $. В. w Wilnie podaje do wia- 

domości, że dnia 15 marca r. b. © godz. 12.30 

odbędzie się w cerkwi św. Ducha przy ul. 

Ostrobramskiej, żałobne nabożeństwo w 70 

rocznicę Śmierci wieszcza Ukrainy Tarasa 

Szewczenki. 

  

wzrost. 

ADMINISTRACYJNA. 
—— Starosta Grodzki Wileński ukarał: 1) 

Włodzimierza Wołyńca, dozorcę składu opa- 

łowezo, mieszczącego się przy ul. Witoldo- 

wej Nr. 39 za pobieranie cen za węgiel wyż- 

szych od ustalonych przez komisję rzeczo- 

znawców, a zatwierdzonych przez Starostę, 

grzywną w kwocie 100 zł. z zamiańą w razie 

nieściągalności na 14 dni aresztu. 
2) Oszera Wołożyńskiego, technika den- 

tystycznego, zam. przy: ul. Wielkiej Nr. 36 

za nielegalne uprawianie praktyki dentysty- 

cznej — aresztem bezwzględnym przez dni 

30, oraz grzywną w kwocie 300 zł. z zamianą 

na 14 dni aresztu. 
3) Borucha Kolłowskiego, W. Stefańska 

Nr. 24—32 za nielegalne posiadanie broni 

(2 rewolwerów) aresztem bezwzględnym 

przez dni 14. 

SAMORZĄDOWA. 

— Redukowanie budżeta pow. wil.-troe. 

kiego. Dnia 20 b. m. w lokalu wydziału po- 

wiałowego sejmiku Wil. Trockiego odbędzie 

się posiedzenie specjałnej komisji, rolniczej, 

która ma zakwalifikować do redukcji nie- 

które pozycje budżetu powiatu, dotyczące 

rolnictwa. 21 b. m. uwagi komisji zostaną 

przedłożone sejmikowi, który będzie obra- 

dował nad zredukowaniem już zatwierdzo- 

nego przez urząd wojewódzki budżetu. 

Konieczność redukcji wywołuje przewi- 

dywane przez sejmik zmniejszenie się wpły- 

wów z podatków, co jest skutkiem nadmier- 

nego obciążenia ludności podatkami. Sej- 

mik liczy się nawet z ewentualnością umo- 

rzenia niektórych zaległości podatkowych ze 
względu na ich nieściągałność. 

MIEJSKA 

— Zwiększone porcje żywnościowe w dn. 

imienin Marszałka Piłsudskiego. 
m. Wilna uchwalił 19 marca, w dniu imienin 

Marszałka Józefa Piłsudskiego zwiększyć 

racje żywnościowe we wszystkich ochronach 

schroniskach i przytułkach miejskich. 

— Rejestracja rowerów. Referat ruchu 

kołowego ' Magistratu przystępuje w: drugiej 

połowie marca do rejestracji wszystkich ro- 

werów na terenie m. Wilna. W związku z 

tem należy zaznaczyć, że system rejestracji 

uległ w roku bieżącym uproszczeniu. Obec- 

nie dla zarejestrowania roweru nie trzeba 
składać podań na piśmie, wystarczy ustne 

załatwienie czynności rejestracyjnych. Opła- 
ta za rejestrację roweru wynosi 4 złote. 

— Przy sprzedawaniu ziemi działkami 

musł być sporządzony plan parcelacyjny. 

Na jednem z ostatnich posiedzeń Magistrat 

m. Wilna powziął uchwałę, by właściciele 

posiadłości ziemskich na _ peryferjach w 

obrębie Wielkiego miasta Wilna w wypad- 
kach sprzedawania działkami swoich grun- 
tów przekładały Magistratowi dokładny płan 
parcelacyjny. W przeciwnym razie Magistrat 

będzie zawieszał na przeciąg 2 lat prawo 
wznoszenia na nich budowli t. j. do chwili 
sporządzenia planu. regulacyjnego miasta. 

— Elektrownia miejska walczy © wy- 

łączność produkcji prądu elektrycznego. Ma- 

gistrat m. Wilna prowadzi obecnie energicz- 

ną akcję zebezpieczenia praw elektrowni 

miejskiej do wyłączności dostarczenia prą- 

du na terenie całego miasta. W związku z 

tem uległy już zamknięciu elektrownie pry- 

watne. Dotychczas nie zostało jeszcze osiąg 
nięte porozumienie z Dyrekcją kolejową na 
likwidację elektrowni kolejowej. W sprawie 
tej toczą się obecnie pertraktacje. 

W celu poczynienia starań u czynników 

miarodajnych na objęcie przez miasto wy- 
łączności dostawy prądu elektrycznego wyje- 
chał do. Warszawy dyrektor elektrowni miej- 
skiej inż. Glatman. 

— Nowe punkty postoju dorożek samo- 
chodowych. Dotychczas na peryferjach mia- 
sta dawał się dotkliwie odczuwać brak do- 
rożek samochodowych, które zazwyczaj sku- 
piały się w większej ilości w śródmieściu. 
Celem umożliwienia mieszkańcom  przed- 
mieść korzystania z: taksówek Magistrat wy- 
znaczył obecnie szereg punktów postoju do- 
rożek samochodowych na Antokolu, Zwie- 
rzyńcu i innych dzielnicach miasta. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Koneert na wpisy dla niezamożnych 

uczniów. W dniu dzisiejszym o godzinie 8 
wieczorem w gimn. im. Joachima Lelewela 
odbędzie się kolejny koncert z udziałem pp. 
Plejewskiej, Korsak-Targowskiej i Milewskie 
go, dochód z którego przeznaczony został 
na wpisy dla niezamożnych uczniów. Wstęp 
od 50 gr. ж 

— Dyrekcja Gimnazjum Sióstr Najświę- 
tszej Rodziny z Nazaretu w Wilnie podaje 
do wiadomości, że w I i II klasie gimnaz- 
jalnej uczenice uczą się dwóch języków no- 
wożytnych obowiązkowo — język francuski 
dla wszystkich — zaś język angielski lub 
niemiecki fakultatywny. 

В 
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Magistrat | 

akcji przeciwpowodziowej na terenie woje- 

wództwa wileńskiego sumy 700.000 złotych. 
Z kredytów tych poza akcją ubezpieczającą 
przed powodzią ma być również zorganizo- 
wana pomoc powodzianom. 

NIKA 

  

*Przy egzaminach wstępnych na wiosnę 
do klasy II i III gimnazjalnej, wymaganiom 
powyższym kandydatki podlegać będą. 

— Koncert chóru „Hasło*. Staraniem Za- 
rządu Bratniej Pomocy przy Gimnazjum 
im. T. Czackiego w Wilnie odbędzie się dnia 
15 marca o godz. 20-ej w gmachu gimnaz- 
jum przy ul. Wiwulskiego 13 koncert chó- 
ru Towarzystwa Śpiewaczego „Haslo“ pod 
dyrekcją prof. Żebrowskiego. Ceny miejsc 
od 50 gr. do 2 zł. 

Całkowity dochód na Bratnią Pomoc Gi- 
mnazjum. 

HARCERSKA. 
— Wieczór Artystyczny. Staraniem Za- 

stępu „Wilków* Czarnej Trzynastki Wil. 
Druż. Harc. zostanie urządzony w „sobotę 
dnia 14 b. m. „Wieczór Artystyczny” w sa- 

li Seminarjum Nauczycielskiego im. T. Zana 
(ul. Ostrobramska 29). 

Udział biorą: 1) Chór Państw. Semin. 
Naucz. pod batutą p. prof. Dziwiłła. 2) P. 
P. M. Łuczko i J. Kotter (skrzypce). 3) P. 
S. Apanasik (śpiew). 4) P. A. Lubowiczówna 
(akompanjament). 5) Zastęp. „Wiłków* ode- 
gra komedję „Nikt mnie nie zna“ Al. hr. 

Fredry. 
Początek wieczoru o godz. 19-ej. Wstęp 

od 50 gr. do zł. 1.50 

WOJSKOWA. 
— Komendant P. K. U. Wilno—Missto 

podaje do wiadomości, że do szkół podcho- 
rążych rezerwy w roku bieżącym będą 
wcieleni tylko poborowi i ochotnicy z peł- 
nym cenzusem oficerskim, którzy posiadają 
maturę lub ukończyli równorzędną szkołę 
średnią, uprawniającą do skróconej czynnej 
służby wojskowej. Poborowi, posiadający 6 
do 8 klas szkoły średniej lub równorzędnej, 
nie będą wcieleni do szkół podchorążych re- 
zerwy, lecz do pułków jak zwykli poborowi. 

Podania takich poborowych o przyjęcie 
do szkóły podchorążych rezerwy składane 
do władz wojskowych nie będą uwgziędnia- 
ne i zosłlaną bez odpowiedzi. 

GOSPODARCZA 
— Stała - Wystawa Maszyn i Narzędzi 

Rzemieślniczych w Grudziądzu. Izba Rze- 
mieślnicza w Wilnie komunikuje zaintere- 
sowanym osobom, że Izba Rzemieślnicza w 
Grudziądzu przystąpiła do zorganizowania 
Stałej Wystawy Faszyn i Narzędzi Rzemieśl- 
nicznych, mającej na celu dokładne zapozna 
nie się rzemieślników z potrzebnemi im ma- 
szynami, narzędziami i przyborami produ- 

kcji firm krajowych. 
Otwarcie wystawy nastąpi dn. 10 maja 

r. b. — Termin składania deklaracji upły- 
wa dnia 30. kwietnia r. b. 

Zainteresowane w Wytsawie firmy, wy- 
rabiające jakiekolwiek maszyny, narzędzia 
i inne przedmioty potrzebne dla rzemiosła, 
lub też posiadające na składzie surowce po- 
trzebne dla rzemiosła, zechcą zgłaszać się 
po dodatkowe informacje do biura Izby Rze 
mieślniczej w Wilnie w godzinach urzędo- 
wych (ul. Niemiecka Nr. 25) od godz. i 
do 15-ej, lub bezpośrednio do lzby Rz 
ślniczej w Grudziądzu. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Kurs bibljotekarski. Poradnia Bibljo- 

teczna Warszawskiego Koła Związku Bi- 

bljotekarzy Polskich organizuje 6-tygodnio- 
wy Kurs Bibłjotekarski w czasie od 9 kwie- 
tnia do 21 maja r. b. Kurs przeznaczony jest 
dla czynnych już pracowników bibljotek о- 
gólno-kształdących miejskich i wiejskich, 
referentów oświatowych przy wydziałach 

powiatowych i kuratorjach oraz poważnych 

kandydatów dó pracy w bibljotekach ogól- 

nokształcących, którzy posiadają conajmniej 

6-miesięczną całodzienną praktykę bibljo- 
teczną oraz pewne wyrobienie w dziedzinie 
pracy społeczno-oświatowej. 

Minimum wykształcenia — w zakresie u- 

kończonej szkoły średniej. 
Program kursu obejmuje 80 godzin wy- 

kładów i 115 godzin ćwiczeń praktycznych. 
Kurs jest bezpłatny. Liczba uczestników og- 
raniczona do 30. 

Dla umożliwienia pobytu w  Warsza- 

wie kandydatom zamiejscowym Ministerst 
wo W. R. i O. P. udziela stypendjów w wy- 
sokości 250 zł. na osobę. Liczba stypendjów 

Ściśle ograniczona. 
Podania o przyjęcie na kurs wraz z do- 

łączeniem kopij świadectw szkolnych oraz 
treściwego życiorysu, własnoręcznie napisa- 
nego, z zaznaczeniem rodziaju, miejsca i lat 
pracy bibljotekarskiej, należy nadesłać do 
dnia 15 marca b. r. do Poradni Bibljotekar- 

skiej — Warszawa, ul. Nowogródzka 21—51. 

ZEBRANIA I OBCZYTY. 
— Zebranie Związku Lekarzy. W dniu 

22 marca r. b. o godzinie 19-ej w pierwszym 
terminie, zaś o godzinie 19-ej m. 30 w dru- 
gim terminie bez względu na iłość obecnych 
odbędzie się doroczne wałne zebranie Ob- 
wodu Wileńskiego Związku Lekarzy Państwa 
Polskiego w lokału Towarzystwa Lekarskie- 
go (ul. Zamkowa 24). 

— Ogólne Zebranie Zw. N. F. P. Rzpł. 
P. Zarząd związku Niższych Funkcjonarju- 
szów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej 
Okręgu Wileńskiego powiadamia członków 
że ogólne zebranie odbędzie się dnia 15 
marca r. b. o godz. 1 m. 30 przy ul. Zawal- 
nej Nr. 1. 

— Z życia Towarzystwa Opieki nad Źwie 
rzętami w Wilnie. Zarząd Towarzystwa O- 
pieki nad Zwierzętami (Wilno, ul. Tatarska 
Nr. 2) podaje do wiadomości iż Walne Ze- 
branie członków i sympatyków odbędzie się 
w sobotę dnia 21 marca 1931 r. o godz. 17 
w lokału |Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mag- 
daleny Nr. 2. . 

W razie nieprzybycia dostatecznej ilošci 
osób, następne posiedzenie odbędzie się te- 
goż dnia i w tymże lokalu o godz. 17.30 i 
będzie prawomocnem bez wzgwlędu na ilość 

przybyłych członków. 
Wobec bardzo ważnych spraw, mających: 

być przedmiotem obrad, Zarząd uprasza o 
obowiązkowe i punktualne przybycie. 

Członkowie, którzy życzą sobie by ich 
wnioski były przedmiotem obrad Walnego 
Zebrania winni zgłosić je do Zarządu T-wa 
na tydzień przed Zebraniem. 
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Obniżenie cen na. żelazo. 

* Starostwo Grodzkie Wiłeńskie podaje do 
ogólnej wiadomości, iż na odbytej konieren- 
cji w Ministerstwie Przem. i Handla z prze- 

dstawicielami przemysłu żełazno - hutai- 

czego postanowiono obniżyć cenę żełaza w 

handlu detalicznym o zł. 15 na jedną ton- 
nę. W związku z powyższem została obni- 

żenia cena na żelazo w Wilnie równieź @ 
15 zł. na jednej tonnie z dniem 11 marca 
1931 r. Obecnie cena za jedną tonnę żelaza 
wynosi zł. 485. 

  

Członkowie którzy zalegają z opłatą skła 

dek za 1930 r. korzystać będą tyłko z głosu 

doradczego. 

— Chrześcijański Uniwersytet Robotni- 

czy w Wilnie powiadamia, że w niedzielę 

dnia 15-go marca r. b. o godz. t-ej po poł. 

odbędzie się w sali Chrześcijańskiego Do- 

mu Ludowego przy ul. Metropolitalnej 1 

odczyt p. t. „Państwo a Robotnicy" (z cyklu 
„Encyklika Rerum Novarum*). 

Wstęp wolny. 

— w sobotę dnia 14 marca r. b. e godz. 

19-ej w Zakładzie Fizycznym U. S. B. (No-' 

wogródzka 22) odbędzie się czwarty z cyklu 

wykładów popularnych urządzanych  przez- 

Oddział Wileński Polskiego Towarzystwa 

Fizycznego. 
Odczyt wygłosi prof. dr. Wacław Stasze- 

wski p. t. „Krople, ich tworzenie się i wła- 

snošci“. 
Wejście i zł., dla uczącej się młodzieży 

50 groszy. 

—Ze Stowarzyszenia Rezerwistów i by- 

łych Wojskowych. Zarząd Koła Wileńskiego 

Stowarzyszenia Rezerwistów i Byłych Woj- 
skowych powiadamia, iż zapowiedziany od- 
czyt w dniu 15 marca na temat — Zbroje- 

nia chemiczne Stanów Zjednoczonych Ame- 

ryki Północnej i Rosji Sowieckiej nie od- 

będzie się z powodu wyjazdu prełegenta. 

Natomiast w dniu 15 marca (w niedzie- 

lę) o godzinie 10-ej w lokalu Federacji Pol- 

skich Związków Obrońców Ojczyzny p. pro- 

fesor Muszyński wygłosi odczyt urozmaicony 

przezroczami na temat — Wojna chemiczna 

w przyrodzie. Na powyższy odczyt prosimy 
o punktualne przybycie, gdyż po godzinie 
10-ej drzwi zostaną zamknięte i nikt. nie zo- 

stanie wpuszczony na salę aby nie przesz- 
kadzać w odczycie. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Rozwój T-wa Św. Kazimierza. Jak 

podawaliśmy, niedawno litewskie T-wo św. 

Kazimierza zwinęło kilka swych oddziałów 

podobno wskutek trudności materjalnej na- 
łury. Wzamian za to T-wo w ub. tygodniu 

otworzyło 7 nowych oddziałów w pow. świę- 
ciańskim i dziśnieńskim. Nowe oddziały na- 
równi z wielu dawniejszymi, odczuwają do- 
tkliwie brak sił inteligentnych, to też T-wo 
za główne zadanie sobie stawia organizo- 
wanie czytelni, bibljotek, teatrów amator- 

skich i odeeftów: a to w celu podniesienia 
poziomu. intelektualnego członków. 

— Ze związku studentów Litwinów. Nie- 
dawno w łonie studentów USB — Łitwinów, 
Białorusinów i Ukraińców powstał płan za- 
łożenia wspólnej kasy samopomocy i wy- 
dawania własnego pisma akademickiego w 
języku litewskim, białoruskim i ukraińskim. 
Plan ten nie doszedł jednak do skutku wsku 

tek rozbieżności zdań w pewnych kwestjach 
wskutek czego studenci Litwini zakładają 
własną kasę samopomocy oraz przystępują 

do wydawania swęgo pisma. Obecnie trwają 

narady nad ustaleniem charakteru pisma, 

które ma być dostosowane do poziomu u- 

mysłowego albo ludności wiejskiej, albo na- 

uczycielstwa. 

RÓŻNE. 
— Ślabną obrączkę złotą, znalezioną na 

ul: Witoldowej, poszkodowana może ode- 

brać od znalazey. Wiadomość ul. Moniuszki 

Nr. 31 m. 1. w godz. od 3 do 5 po poł. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohuianee. Dziś o g. 

8-ej ukaże się „Salome* Oskara Wiłde'a, je- . 

dno z największych arcydzieł literatury 

wszechświatowej. 

Nowa orygianlna inscenizacja, arcyboga- 

ta oprawa muzyczna, kostjumowa i dekora- 

cyjna pomysłu Eugenjusza Dziewulskiego 

nadają temu wspaniałemu widowisku wyso- 

ce artystyczne piętno. Doskonałą obsadę 

stanowią: Eichlerówna, Sawicka, Severinów- 

na; Kreczmar, Milecki oraz dyr. Zełwero- 
wicz. „Salome*, która cieszy się kolosalnem 

powodzeniem, wkrótce będzie musiała zejść 

z afisza, ustępując miejsca następnym sztu- 
kom. į 

— Teatr Miejski „Lutnia*. Dziś o godz. 

8-ej ukaże się po raz trzeci „Azais“ L. Ver- 

neuilla po cenach zwykłych. Kazimierz Ju- 

nosza-Stępowski, świetny artysta scen war- 

szawskich, kreuje w „Azais* kapitalną rolę 

barona Wiirtza, którą zalicza do czołowych 
pozycyj w swym bogatym dorobku artysty- 

cznym. Niezrównany humor, oraz iście ga- 

lijski dowcip, którym Junosza-Stępowski 
przepoił swoją rolę, wywołują niemilknące 

burze oklasków. Partnerami znakomitego 
gościa są: Detkowska, Niwińska, Balcerzak, 

Ciecierski, oraz Łubiakowski. 

-- Niedzielne przedstawienia popołudn. 
W nadchodzącą niedzielę o godz. 3.50 p. p. 
w Teatrze na Pohulance ukaże się „Papa- 
kawaler* Carpentera, po cenach zniżonych 
specjalnych. Rolę tytułową odtworzy Kazi- 
mierz Junosza-Stępowski. Nie należy wątpić 
że występ znakomitego artysty w roli, która 
oczarowała Warszawę, wzbudzi w Wilnie 

duże zainteresowanie. r 
W Teatrze „Lutnia“ ukaže się o godz. 

3.30 p. p. oryginalna sztuka Kazimierza Le- 
czyckiego „Sztuba”, ciesząca się w Wilnie 
dużem powodzeniem, ze względu na aktual- 
ną treść, oraz świetne wykonanie. RE, 

Ceny zniżone specjalne, 

— Koncert—Poranek. W niedzielę dnia 
15 marca r. b. o godz. 12 m. 30 w sali 
Miejskiej (Ostrobramska 5) odbędzie się Po- 
ranek—Koncert, którego program wypełnią: 

1) Orkiestra 6 p. p. Leg. (kapelm. kpt. 
Bogumił Reszke). а 

2) Chór Drukarzy (dyrygent Wacław Mo- 
łodecki). 

3) Humor: dyr. Aleksander Zełwerowicz 
i Karol Wyrwicz-Wichrowski. 

4) Tańce: Zofja Niwińska i Ziemowit Kar 
piński, Artyści Teatrów Miejskich. 

Ceny biłetów: parter 80 gr., balkon 
40 groszy. 

Na zakończenie: Film — komedja. 
Cały dochód przeznaczony na kolonje 

letnie dła biednych dzieci Szkoły Powszech- 
nej Nr. 4. с 

A LiL i 

WŚRÓD PISM 
— Nowe czasopismo białoruskie. W tych 

dniach ukazał się Nr. 1 nowego czasopisma 
białoruskiego p. t. „Žanockaja Sprawa“. Cza- 
sopismo redagowane przez p. N. Sznarkiewi- 
czową a wydawane przez riegawno powstałe 
„Zjednoczenie Kobiet Białoruskich im. „Ciot- 
ki* jest poświęcone sprawom kobiecym i ma 
na celu organizowanie kobiet białoruskich. 
Czasopismo ma wychodzić raz na miesiąc. 

Warto nadmieńić, że powyższe „Zjędno- 
czenie Kobiet Białoruskich* oprócz tego wy- 
daje czasopismo przeznaczone dla dzieci p. 
t. „Zaranka“. \ ё 

\ 

 



RABJO 
SOBOTA, DNIA 14 МАНСА 1931 R. 

11.58: Czas. 12.05: Koncert popularny. 
13.10: Kom. meteor. 15.35: Program dzienny. 
16.30: Przechadzki po mieście. 15.50: Skrzyn- 
ka techniczna. 16.10: Kom. dla żeglugi. 16.15: 
Koncert życzeń. 16.45: Uroczystość Związku 
Buchalterów. 17.15: „Dziwactwa i ciekawost- 
ki współczesnego  mieszkania* odczyt. 
17.45: Audycja i koncert dla dzieci. 18.45: 
Kom. Wil. Tow. Org. i Kółek Roln. 19.00: 
Program na tydzień następny. 19.20: Recital 
Michała Flety. 19.40: Pras. dzien. radjowy. 
20.00: „Skok Warszawy przez półwiecze 
teljeton. 20.15: „Feljeton humorystyczny”. 
20.30: Recital Alberta Katza. 21.10: Muzyka 
lekka. 22.00: „Wyspa słoneczna Messemarja* 
feljeton. 22.15: Koncert Chopinowski. 22.50: 
Kom. i muzyka taneczna. 

NIEDZIELA. dnia 15 marca 1931 roku. 

10.15: Transmisja nabożeństwa: z Poznania. 
11.58: Czas. 12.15: Poranek z Fiharmonji 
Warszawskiej. 14.00: „Uprawiajcie len* — 
odczyt. 14.20: Muzyka. 14.30: „Wrażenia z 
międzynarodowego kongresu i wystawy ho- 

dycja dla dzieci. 16.40: „Pitigrilli* — odczyt. 
17.15: „Wiadomości przyjemne i pożytecz- 
ne“. 17.30: „Znaczenie krótkofalarstwa dla 
obrony państwa* — odczyt. 17.45: Koncert 
popularny. 19.05: „Kukułka wileńska* 19.25: 
„Jego Królewska Mość bej Tunisu* — fel- 
jeton. 19.40: Program na poniedziałek i roz- 
maitości. 20.00: Słuchowisko. 20.30: Piąta 
niedziela kameralna. 21.00: „Wiosna nie jest 
zielona* — feljeton. 22.15: Koncert. 22.50: 
Komunikaty i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
WYJAZD DYR. HULEWICZA. 

Przedwczorajsza skrzynka pocztowa była 
ostatnią przed wyjazdem dyr. Witolda Hu- 
lewicza zagranicę. W okresie pięciotygodnio- 
wego pobytu dyr. Hulewicza poza krajem 
skrzynka pocztowa w Radjo nie będzie czyn- 
na. 

WYJAŚNIENIE. 

W związku ze wzmiankami w kronice 
wileūskiej „Ra“ (Nr. 6 i 10) o odczycie p. 
Jerzego: Wyszomirskiego p. t. „Malarstwo 
wileńskie dawniej a dzisiaj” oraz 0 poga- 
dance p. Tadeusza Łopalewskiego „W świet- 
le rampy Polskie Radjo wyjaśnia, że nie 
były to streszczenia wymienionych odczytów 

nek o charakterze streszczeń, zaznacza się 
to w podtytułe. 

KONCERT ALBERTA KATZA. 

Dziś o godzinie. 20.30 Radjostacja Wi- 
leńska nadaje ze studja koncert p. Alberta 
Katza na wiolinczeli przy akompanjamencie 
p. Szabsaja. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
' POŻAR PRZY UL. WILEŃSKIEJ. 

Wczoraj o godzinie 14-ej z rana straż 
ogniowa została zaałarmowana wiadomoś- 
cią o wybuchu pożaru w domu Nr. 10 przy 
ulicy Wiłeńskiej. Po przybyciu na miejsce 
okazało się że pali się sadza w kominie. 
Po 15-minutowej akcji ratowniczej, ogień 
ugaszono. (e). 

ZA WIELE WYPIŁ... = 

W dniu 12 b. m. Matuszewicz Michał Miń 
ska Nr. 4 zatruł się wskutek nadmiernego 
użycia alkoholu. Matuszewicza przewiezio- 
no do szpitala żydowskiego. 

ZACZADZENIE. 

W dniu 12 b. m. Panak Paweł, Kijowska 
Nr. 4 uległ zaczadzeniu. Pogotowie ratunko- 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

W dniu 12 b. m. Dowgiałło Janina, W. 
Pohulanka Nr. 22 wypiła esencji octowej. 
Pogotowie ratunkowe odwiozło ją do szpi- 
tala Sawicz w stanie niezagrażającym žy- 
ciu. 

ZDERZENIE TAKSÓWKI 7 DOROŻKĄ. 

W dniu 12 b. m. Ambrosow Witold, pro- 
wadząc taksówkę 14455 najechał przy ulicy 
Finnej na dorożkę konną Bublisza Bronis- 
ława, skutkiem czego został okaleczony koń, 
w taksówce zaś wybito latarnie. 

KRADZIEŻE. 

Lubecka Basia, Kacza 4 zameldowała o 
kradzieży z jej mieszkania gotówki w su- 
mie 800 złotych oraz szalu wartości 100 zł, 
Dochodzenie w toku. 

Menakier Mojżesz, Sawicz 11, zameldował 
o systematycznej kradzieży syfonów przez 
Partika Edwarda, Subocz Nr. 90, którego 
zatrzymano. 

Na szkodę Euszeliwiczowej Józefy, Pił- 
sudskiego Nr. 37 dokonała kradzieży bieliz- 
ny Klimaszewska Marja, która zbiegła. 

ZA OSTATNIĄ DOBĘ. 

Od dnia 12 do 13 b. m. zanotowano wy- 

Nr. 60 (2002) 

Szpiegostwo na rzecz Rosji sow. 
Usidlony przez narzeczoną sierżant poniósł karę Śmierci, 

ją skazano na 15 lat ciężkiego więzienia. 
W sierpniu ub. r. władze bezpieczeństwa 

zdemaskowały parę, która, jak stwierdzono, 
od lata 1929 r. uprawiała szpiegostwo na 
rzecz wywiadu sowieckiego. 

Duszą afery była 24-letnia urodziwa Le- 
okadja Jurzycka mieszkanka pogranicznej 
wioski Duszkowo, gminy rakowskiej, pow. 
mołodeczańskiego, która rozkochała w so- 
bie pełniącego tu służbę sierżanta Korpusu 
Ochr. Pogranicza Teodora Gołowacza i zdo- 
bywane za jego pośrednictwem wiadomości 
przekazywała wywiadowi rosyjskiemu. 

Wiadomości w ten sposób zdobyte doty- 
czyly: rozlokowania, siły i uzbrojenia od- 
działów. wojskowych stacjonujących na te- 
renie Wileńszczyzny oraz stanowiły instruk- 
cje i zarządzenia dowództwa K. O. P. 

Sierž Golowacza, jako wojskowego sta- 
wiono przed sądem wojskowym w trybie 
doraźnym. \ 

Oskaržony ze skruchą przyznal się do 
winy, a tłumaczył się iż padł ofiarą prze- 
wrotnej swej narzeczonej Jurzyckiej, która 

byle zadość uczynić wymaganiom dziewezy- 
ny. 

Sąd mimo wszystko nie uznał za możłiwe 
tłumaczenie to uważać na okołiczność łago- 
dzącą i oskarżonego Gołowacza po zdegra- 
dowaniu i wydaleniu z wojska, skazał na 
karę śmierci przez rozstrzełanie. 

Wyrok wykonano nazajutrz. 
Sprawa Jurzyckiej znałazła się wcroraj 

na wokandzie lligo wydziału karnego Są- 
du Okręgowego. 

Rozprawie przewodniczył wiceprezes wy- 
działu p. M. Kaduszkiewicz przy udziale pp. 
sędziów W. Brzozowskiego i Stef. Miłasze- 
wicza. 

Oskarżenie wnosił wiceprokurator p. W. 
Giedrojć. 

Sprawa toczyła się przy drzwiach zam- 
kniętych. 

W wyniku przewodu sąd uznał oskarżo- 
ną Leokadję Jurzycką za winną inkrymino< 

wanej jej zbrodni i na zasadzie art. 51 k.k. 
iart. 1 8 2i3 Rozporz. P. Prezydenta z dn. 
16. II. 1928 roku skazał ją na zamknięcie w 

  
ale prywatne spostrzeżenia korespondenta we odwiozło go do szpitala żydowskiego w  podków 51, w tem kradzieży 7, opilstwa 5, zdołała go do tego stopnia usidlić iż za-  ciężkiem więzieniu przez lat 15. 
wileńskiego. W razie umieszczania wzmia- stanie ciężkim. przekroczeń administracyjnych. 25. pomniał o obowiązkach względem ojczyzny, — В» Ka-er.. 

Ceny zniżone: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. W dn. 14i 15 marca 1931 r. będą wyśw. filmy: PRZETARG JFYYSYYYYYWYYYYYYYYYYYTYNY 

W krainie nieznan ych ludożerców Wileński Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót OGŁOSZENIA 
Publicznych) ogłasza piśmienny przetarg ofer- sezonowe i przedświąteczne w „KURJE- 

Obraz ten został nakręcony podczas dwóch słynnych na świat cały ekspedycyj Kpt. Franka Hurley'a i wy- 
towy na: RZE WILEŃSKIM" i we wszystkich in- 

je 1) oczyszczenie śmietników, wywiezienie śmieci, nych dziennikach zamieszcza najtaniej 
obraża jego przeżycia w najbardziej dzikich nieznanych dotąd Europejczykom częściach Nowej Gwinei, gzie 
przebywał w 1926—27 r. Hydroplany przydzielone do ekspedycji umożliwiły bohaterskim podróżnikom dotarcie 

gruzu, śniegu i lodu z gmachów państwowych w Wil- i i į 
nie i dostarczenie piasku do tychże gmachów, Wil. Agencja Reklxmowa 

do serca Nowej Gwinei i wylądowanie wśród jej błotnistych pól w centrum wyspy. J. DYSZKIEWICZ 2) roboty kominiarskie, 
3) roboty asenizacyjne w tychże gmachach. ulica Wielka 14, tel. 12-34. 

łowców drobiu w Londynie* — odczyt. 
14.50: Odczyty rolniczy i mużyka. 15.40: Au-   

    

  

Klu Wiejskie A Pokój 
(SALA WIEJSKA 

Ywśrobramnka 5. 

do wynsjęcia z osob- 
nem wejściem i ze 

światłem. 

Zarzeczna 14 m. 16. 

  

  NAD PROGRAM: 2277—0 
    

  

o Japonja, Chiny, Jawa, Borneo — «4a = natu. Przetarg odbędzie się w dnie 23 merca 1931 re- , » 
Kasa czynna od godz. 3 min. 30. — Początek seansów o godz. 4-ej. — Następny program: Zuluska. | ku o godz. 10 w Dyrekcji Robót Publicznych w Wil- 

nie przy ul. Magdaleny 2, pokój 78. Piśmienne oferty 
DŹW: & eddzielnie na każdą robotę winny być złożone w tym- 

IĘKOWE KINO D Z l Ś į D z I Ś Į od TAA że dniu do godz. 9i pół w kancelarji oddziału bu- 
ATR dowlanego Dyrekcji, pokój 92 łącznie z pokwitowa- 

     

   

  

w centrum miasta 

do wynajęcia 
Jagiellońska 9—1.a 

bi Kenigskerg 
Choroby skórne, | 

weneryczne 
i moczopłei we, 

ulica Mickiewicza 4., 
telefon 10-99, 

0d godz. 9—12 1 4—8. 

Br. Blumowicz 
Choroby wenetycrue, 

skórne i moczopłciowe, 
ul. Wielka Nr. 21, 

| tel. 9-21, od 9—1 i 5-8 
W. Z. P. 29. 

niem Kasy Skarbowej na wpłacone wadjum przetar- 
gowe w wysokości 150 złotych na oczyszczenie śmie- 
tników (p. 1), 75 zł. na roboty kominiarskie (p. 2), 
200 złotych a reboty asenizacyine (p. 3). 

Przy zawarciu umowy kaucja winna być powię- 
kszona do 5% od oferowanej sumy. 

Do oferty winny być dołączone świadectwo prze- 
mysłowe, dowód fachowości, referencje oraz pisemna 
deklaracja, że ególne warunki wykonania robót oraz 
przepisy o przetargach M. R. P. eferentowi są do- 
kładnie znane. 

Slepy kosztorys wraz z warunkami przetargu otrzy- 
mać można w Dyrekcji Robót Publicznych, pokój 92 
w godzinach urzędowych od l2-ej do 13-ej 

W tymże czasie są do przejrzenia tamże: projekt 
umowy, ogólne warunki i przepisy M. R. P. o przetar- 
gach. Urząd Wojewózki zastrzega sobie prawo wybo- 
ru oferenta, uzeleżniając to od fachowości i finanso- 
wych zdolności przedsiębiorstwa oraz prawe zredu- 
kowania albo zwiększenie ilości robót. 

Za wojewodę 
Kierownik oddziału A. Przygodzki. 

PRZETARG. 
Zarząd Oficerskiego Kasyna Garnizonowego ogła- 

sza przetarg na roboty malarskie konserwacyjne w 

„IILLJKOUJ” 
di, A. wiokiewioza 22. 

„ABLIOŚ" 
Wileńska R. tel. 9 28 

'Cud nad cudy dżwiękowców! 

Uczta artystyczna dla miłośników kina! 

Najw. gwiazda ekr. Brygida HELM JA N K E P U R A 

w arcyfilmie spiewno-dźwiękowym N ed p ol, Śp į ewają ce m į a sto 
Dramat miłosny. Zdjęć dokonano w Neapolu, na Capri, w Pompei i w Wiedniu. 

Jan KIEPURAgodśpiewa po polsku piosenki: „Zejdź do gondoli* i „Signiora, ja cię dziś ujrzałem pierwszy raz*. 
Na |-szy seans ceny zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10'15. 

Wspaniałe arcydzieło stawa! W roli gł. arcywesoły Jask Naznietreze Wszyscy na pokład gii Pre iez"ożak 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. — W sobotę i niedzielę 
0 godzinie 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. — ANONS! Wkrótce Maurice Chevalier Jeanet- 

te Mac Donald w największym 100% dźwiękowcu „Parada Miłości". 

  

  

  

Wszechświatowej sławy 

król tenorów 

  

Śliczne melodje i tańce! Bogata wy- Dźwiękowe Kino 

CGIING 
uł. Wielka 47, tel. 15 41 

Dziš premjera! 

3426/VI GUSTOWNIE WYKONANY DRUK 

JEST PRZEDSTAWICIELEM 

TWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA! 

  

Akuszerka   

SZYBKO, FACHOWO i DOKŁADNIE 

  

  

  

  

  

  

  

KINO-TEATR Dziś! Poraz pierwszy w Wil- z 8 - N . + 
« > a e KE W A barakų Oficerskiego Kasyna Garnizonowego, Mickie- OBSŁUGUJĄ TYLKO Mają Brgtilą 

» i A N P roka lei KI Wielki Sad b : “‘иі.піпх.-псуі dotyczących przetargu i robėt udzieli ZAKŁADY GRAFICZNE „ZNICZ* : MEJ 

w scyfilmie Cjerniowa droga Miłości Xu mueżej; przedadew Galeno RAWA A Ada sai Duro ННр | Sites ul. Miekieniaado 
WIELKA 42 W pozostalych rolach gwiazdy ekranu: Walter Rilla i Erna Morena. Ceny od 40 gr. Niu i an Lankas wid, > Sa 4 1 Zdr. Nr 3098. 

Kino Dziś d hi 
Oferty w zalakowanych kopertach należy AAA 

Kolejowe z i dni następnych ® ® Г ® K dzie Placu do dn. 24 marca b. r. pokėj 29, p owe | ina. M dino aš rimabalerina Ikołala SZ = | &а10.000 до!. OGNISKO | 5052 TH | r W.JUREWICZ | (siųs Rewelacyjny dramat erotyczno-salonowy w 10 aktach z życia dawnej Rosji. W rolach głównych artyści Teatru Obwieszczenie. ° | centrum miasta, o Spać 
(bot dworca kolejow.) Stanisławskiego: Kuzniecow, Heyrot, Kuindźi, Strauch i inni. Wspaniała wystawa! Ciekawa treść! były majsttr firmy | szkaniach, "z dochodem 

у Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziełe i święta o godz. 4-ej po poł. Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 3 rewiru, ы а 14.000 zł. 

= Wacław Leśniewski, zamieszkały Ša RA a „PAWEŁ BURE Vileiskie Biure 

KINO - Monumentalny @ g z 3.go Maja Nr. 13, na zasadzie art. „T овве poleca najlepsze zegarki, sztućce Komisowo Handlowe 
o O-TEATR Se Iski fil Mo iła Nieznane 0 Żołnierza wieszcza, iż w dn. 18 marca 193! r., o godz. 10 rano obrączki ślubne i inue rzeczy. Mickiewicza? m.4teł 152 M Į M 0 Z A " polski film ч ka SP и w Wilnie, przy ul. Niemieckiej 23. odbędzie się sprze” R kė ant di AY arian. 

W- . Audrzeja Struga. W rol. gł.: M. Malicka, M. Gorczyńska, J. Leszczyńska, W. Walter i J. Marr. | daż z licytecj! publicznej majątku ruchomego, należą- i .biżutórji i й i į 

pala A : я a ы 3 : ` i Semo NS Perłowa, składającego się z towarów о AAA miej PERRY Sprzedaje s'ę DOM 
Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

WILNO, ul. Adama Mickiewicza 4. 
2125—0 

Amerykański film 
sensac. w 7 akt. z powodu wyjazuu na 

Zwierzyńcu przy uliey 
Dzielnej 40. Bardzo tanio. 

sklepowych, oszacowanych na sumę 1800 zł. na zaspo- 

kojenie pretensji Abrama Czernuskiego w sumie 2000 
21. ® °/0°/° 1 kosztami. 

  

NAD PROGRAM: REKORD TOMA MIX m. Wielka Nr. 25 

     

  

  

    
      

     

  

    

  

  

    
  

  

     
  

      

          KINO -TEATR Dziš! Najnowsze arcydzielo krėla maski LON CHANEYA. Po „Dzwonniku z Notre-Dame“ i „Upior w operze" 3430/V1 Komornik W. Leśniewski. 0 Te us 
nie bylo i nie [zie i - się: ul. Lw. 2—3, STYLOWY [Ri Głos z zaświata (=" Londyn o północy) > EEST mg | t! 
Potężna trag. w 8 akt. Grozą przejm. treść i niebyw. gra. To prawdz. perła, jedyny 10094 tilm Lon Chaneya. Na raty — 5 zł. tygodniowo! UDZIEL AM 

ułłos Wielka 36. W pozost. rol: Konrad Nagel i Marcelina Day. NAD PROGRAM: Najnowszy film polsk. prod. NIEWOLNICY ы :ш" Kašiki KAŻ 0 $ 4 E N į A 
ŻYCIA. Potęż. dram. obycz. w 8 akt. W rol. gł.: Jerzy Marr Dina Gral. Obydwa filmy wyśw. się l-y raz w Wilnie WYŻYMACZKI as Uaz ic 0 G Ł korepetycyj 

Kino-Teatr | DZIS! Sztandarowe arcydzieło ° „s | wyroby płaterowane Norblina i Frageta. | jj do „KURJERA WILEŃSKIEGO" ||| specjalność matematyke. 
ЕО ХНН Pod banderą milošci | r'ma „Wygoda“, w.Pohulanka 16-26 ych, pom akta aj Ма ЕЛ 

w Potężny dramat życiowy na tle sensacyjnych przygód na polskiem morzu. Reżyserja Michała wWaszyńskiego. BIURA RE 
rol. gł: ч s А Walter i in. ział bierze cała flota morska. Ž z > Mogkieriaa 11,10 | eli Zbyszkę Sawa, Maja Boga, Jerzy Hare, Wiadystaw Walor i Uda Vim silta marka | gamos a Aa am ЕИ R REKLAMOWEGO [| pianino 5.20 

` . i . 8 Wiłkomierska 3—?@:. 
KINO-TEATR |Bz4! WŁODZIMIERZ GAJDAROW i Claire Котитег — 2+18!| # [0 - ОСНа ploktiotochnil W WILNIE, GARBARSKA 1, tei @. įg) Domantas 2Е 

Światowid w spaniałem Wł d S h Monument. dramat wscho- poszukuje pracy i > ZSEE p: KU: SE 

d arcydziele dni w 10 aktach o miłości w swojej specjalności w 'ilnie lub na wyjazd. г рт е pow. na imię Stefana Ja- 

Miokiewioza 9. ее ааса ас ary ażóżka! ka białój kobiecie: i ai a aaa Nr] Czy.jestėš.jnž.6loukiėm LOPP 42.41 r 
  

MIGNON G. EBERHART. 28 

Gdy pacjent przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— (alusieńki — odpowiedział tym 
samym lekkim tonem Eustachy. — 
Nie pominęliśmy nawet strychu. 

— Pewnie kuchara plątała się po 
piętrze — wtrącił policjant. — Może 
mnie zobaczyła i dała nura kuchen- 
nemi schodami. I teraz boi się przy- 
znać. Mają się państwo czego bać! 

Kema? Przyjęłam to przypuszcze- 
nie jako jedyne racjonalne — wbrew 
wewnętrznemu głosowi. Chociaż — 
dom był zamknięty, policjant zajrzał 
we wszystkie kąty — nie, to mogła 
być tylko Kema. 

Grondal przyniósł kawę i podał ją 
w małych filiżankach, z pozoru srebr- 
nych. Policjant dostał jedną, przyjrzał | 
się ze zdziwieniem delikatnym ozdo- 
bom, powąchał podejrzliwie parujący 
płyn i wkońcu wychylił jednym hau- 
stem całą porcję. Zaraz potem znik- 
nął. -, ! 

Pozostali spędzili zemną cały wie- 
czór. Cokolwiek o sobie myśleli, łączy- 
ła ich wspólna trwoga. Tknięci jakąś 
szczególną inercją nie zdobyli się na 

° 

№Щ Dix petwakejęgych gresy DO sad le wiru Gwipykwwy (0 p. (fok wizowak róże awawy, st śwdwana: lae lumowy _ Adwinisiwacje ОЙИа оЗя pr 

opuszczenie pokoju, nad którym pa- 
nowały cienie schodów na wieżę. 
l jedno z nich znało tajemnicę tych 
schodów. Jedno z nich wiedziało. 

Nie była to kojąca myśl. 
Panowało prawie nieprzerwane 

milczenie. Pamięć tych strasznych dni 
i nocy, spędzonych w domu Federie'ch 
jest dla mnie przepojona tem nieuf- 
nem, napiętem milczeniem, które za- 
padało za każdym razem. ilekroć zgro- 
madziliśmy się wszyscy w jednym po 
koju. 

Wszyscy siedzieli nieruchomo z 
wyjątkiem Eustachego, który palił ner 
wowo papierosy i to poprawiał ogień, 
to przechadzał się po pokoju, to zaglą- 

dał do dziadka, to brał do ręki kartę 
choroby, tak jakby z niej co rozumiał. 
Wkońcu zdjął z szafki zakurzony plu- 
szowy futerał, otworzył i wyjął skrzy- 
pce. : 

Musialy one leżeć bezczynnie od 
niepamiętnych czasów, ale strun nie 
brakowało. Rozległy się odgłosy stro- 
jenia i wreszcie tony muzyki . Geno- 

ona 

wefa, który wmaszerował przed chwi- 
lą do pokoju, wstał z godnością i wy- 
szedł. March podniosła rękę na znak 
protestu ale Eustachy albo tego nie 
zauważył, albo udał że nie zauważył, 
gdyż miałam wrażenie, że jego wąskim 
oczom nie mogła ujść żadna drobnost- 
ka. Stare skrzypce płakały jakąś męt- 
ną melodją, która zaczęła przechodzić 
stopniowo w „La Furiante“. 

Na jakąś nutę chromatyczną w 
skali minorowej zacięłam zęby. Izabeła 
zaś rzuciła w ogień niedopałek papie- 
rosa i wstała wężowym ruchem, uyro- 
czo zgrabna, jaśniejąca wdzięcznemi 
fałdami żółtej tafty i fałszywym po- 
łyskiem ogromnego szmaragdu: 

— Przestań, Eustachy! —— zapro- 
testowała ostrym, wysokim głosem. 

Dimuck wyrwany z zadumy, wstał 
niezgrabnie z fotelu. Lonergan zdjął 
oczy z profilu March i również wstał. 

  

— ldę się położyć — oznajmiła 
zwyczajnym głosem Izabella. — Do- 
branoc! 

Mittie Frisling wstala, rozejrzała 
się po pokoju wzrokiem lunatyczki i 
wyszła za Izabelą, a za nią reszta, je- 
dno po drugiem. Zupełnie jakby byli 
uwiązani na wspólnym sznurze stra- 
chu i podejrzenia. Dimuck i Lonergan 
zapytli się o stan zdrowia chorego, a 
March — czy mi czego nie potrzeba. 
Eustachy zbliżył się do niej i objął ją 

PT Barkus 2. Teo 02, Grynma 4 gas, B—3 pycń, 

pieszczotliwie ramieniem. Ałe odrazu 
mu się,wyrwała i powiedziawszy mi 
dobranoc, poszła ku drzwiom, przy 
których czekał z zaciętą twarzą Loner- 
gan, widocznie, aby jej poświecić w 
korytarzu. 

— (zy dziadek prędko przyjdzie 
do siebie? Jak pani sądzi? — zapytał 
Eustachy. 

— Trudno powiedzieć. 
pytała March. 

Popatrzył uważnie na twarz starca 
i wyszedł. Zostałam sama. W powiet- 
rzu unosił się aromat papierosów Iza- 
belli, stare lampy kopciły i migotały, 
w kącie pokoju majaczyły kontury 
schodów, a na łóżku nieruchoma po- 
stać chorego. 

Zielony słoń przepadł. Ja miałam 
w kieszeni niebieskie paciorki, a czer- 
wony pompon znalązł się w ręku za- 
mordowanego. Zaśmiałam się głośno 

na niedorzeczną myśl o kolorowej 
zbrodni i dźwięk ten przywrócił mnie 
do opamiętania. 

Zakrzątnęłam się koło pacjenta, 
lecz w mózgu mym rozbrzmiewało bez 
przerwy echo tajemniczych kroków. 

Zjawił się Grondal z kocem i z 
garnkiem gorącej wody. 

Postawił garnek w miejscu. gdzie 
woda mogła długo utrzymać ciepło i 
rzucił koc na sofę. 

  

      

— (zy mogę odrazu się położyć, 
proszę pani? 

— Połóżcie się. Jeżeli mi czego bę- 
dzie potrzeba, to was obudzę. 

— Dobrze, proszę pani. 
Ulokował się wygodnie na sofie i 

zaraz usnął. To jest, prawdopodobnie. 
Bo zamknął oczy i zaczął -chrapać. 
'Twarz jego wydała mi się w spokoju 
jeszcze bardziej łotrowska niż kiedy- 
kolwiek. 

Nieufność, jaką powzięłam do tego 
człowieka, kłóciła się z poczuciem bez- 
pieczeństwa, jaki mi miała zapewnić 

jego obeeność. Chociaż z drugiej stro- 
ny czyjakołwiek obecność była lepsza 
niż samotność, pełna obłąkańczych 
przewidzeń. 

W chwili. gdy mierzyłam puls, 
wszedł cicho Genowefa i wskoczył 
zręcznie na kominek, nie poruszając 
żadnego cacka. Zdjęłam czepek, na- 
kręciłam zegarek i usiadłam w fotelu 
twarzą do sehodów. Tym razem nie 
przyćmiłam lamp, z których jedna 
stała na stołe na środku 'pokoju, a 
druga na stoliczku przy łóżku. Obie 
były jednakowe z rezerwoarami w 
czerwone róże i miedzianemi ozdob- 
nemi, nieczyszczonemi od lat podstaw 
kami. Wysokie, szkłane cylindry wy- 
stawały nad kloszami również w czer- 
wone, małowane róże, zakończonemi 
u dołu frendzłami ze szklanych wisior- 

. ы sietos przyjmeje «R gen. DX gyck stania zszyjwną sły aś gudz. God t of wszy, Nanto sakom P, K. G. Ms MER Peskaryiu «» UA Św Zażsku I. Toiuica Zaśd. 
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) Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z egr. odp. Drūk. „Znicz“, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefom 8-40 
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ków. Pomimo ciężkich portjer i okien- 
nie do pokoju wdzierały się chwilami 
fale przeciągu i wtedy te szkiełka 
dzwoniły słabo jedne 6 drugie. 

Budząc się co jakiś czas,, obejmo 
ałam oczami ciągle ten sam obraz: 

ozdoba lampy, ogień na kominku, sępi 
nos Grondała, fałdy jego derki, cienie 
klatki schodowej i chudego kota na 
konsoli, z puszystym ogonem, okrę- 
conym naokoło nóg, z futrem rozjaś- 
nionem na barkach i udach plamami 

światła. 
Pomimo dręczących mnie nieokre- 

ślonych obaw, noc upłynęła spokojnie. 

Okoła: północy obudziłam się i zo- 
baczyłam Grondala, manewrującego 
„cicho koło ognia. Nie wiem, dlaczego 
wydało mi się, że zachowywał się 
specjalnie cicho, aby nie zwrócić mojej 
uwagi. Ale nie powiedział nic, dołożyk 
drzewa na ogień po swojemu, meto- 
dycznie i powrócił na sofę. Nie mog- 
łam się oprzeć niesamowitemu prze- 
świadczeniu, że znajduję się pod bacz- 
ną, połajemną obserwacją. Zaciskałam 
ręce na poręczach fotelu i wpatrywa- 
łam się z drżeniem w cienie klatki 
schodowej i kątów pokoju. Późniejsze 
wypadki dowiodły, že się nie myli- 
łam i że większą część nocy tej byliś- 

my rzeczywiście pod obserwacją. 

(D. c. n.) 
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