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Zjednoczenie ruchu zawodowe 

JE 

w Wileńszczyźnie. 
W szeregu artykułów, zamieszezo- 

nych w: ciągu ostatnich tygodni na ła- 

mach „Kurjera Wileńskiego* (patrz 

Nr. Nr. 74, 75, 771 79) a poświęconych 

zagadnieniom robotniczego ruchu za- 

wodowego w Wileńszczyźnie. naszki- 

cowano dość wyraźnie sytuację i stan 

obecny tego ruchu. 

Wydaje nam się wszakże niezbęd- 

nem! podkreślić i uwypuklić pewne te- 

zy o znaczeniu dla tego ruchu pierw- 

szorzędnem, które, aczkolwiek logicz- 

nie z przedstawionych tam materja- 
łów wypływają, wymagałyby bardziej 

konkretnego sprecyzowania w celu na- 

leżytego zorjentowania szerokiej opinji 

społecznej. 

Najbardziej jaskrawo uwydatnioną 

i o największej może doniosłości prak- 

tycznej cechą“ naszych związków za- 

wodowych była ich, że tak się wyrazi- 

my, „orjentacja polityczna, a raczej 

barwa partyjna. Związki te prawie bez 

wyjątku, były instrumentem do roz- 
grywek politycznych w ręku organiza- 

cyj partyjnych. W przeciwieństwie do 

związków zawodowych np. angiel- 

skich, posiadających własną reprezen- 

tację polityczną w postaci Partji Pra- 

cy, której kierownictwo musi się liczyć 

władz 
związkowych. nasze związki były zu- 
pelnie uniesamodzielnione i całkowi- 

cie uzależnione od władz partyjnych. 

z dyrektywami naczelnych 

Posiadaliśmy więc związki zawodowe 

pepesowskie, bundowskie, chadeko- 

endeckie, komunistyczne lub, „komu- 

nizujące” i t. d. Kierownictwo partyj- 

ne, czerpiąc pełnemi garściami z kas 

związkowych, z natury rzeczy trosz- 

ezyło się o los robotnika o tyle, o ile 

to było konieczne do utrzymania odpo- 

wiednio do wpływów stanu posiada- 

nia, natomiast celem oparcia się o jak 

najszerszy teren robotniczy było co in- 

nego. Celem tym dla największych or- 

ganizacyj partyjnych było poruszanie 

mas w okresie wyborów, wywołanie 

przewrotu, dążenie do opanowania 

władzy rządowej. Oto główna spręży- 

na zainteresowań menerów partyj- 

nych w robotniczym ruchu zawodo- 

wym. 

Walka o wpływy na terenie robot- 

niczym, ostra, nie przebierająca w 

metodach, operująca demagogją, jako 

środkiem 
do nizin instynktu, konkurencja do- 

Myprėbowanym 

prowadziła jednak do wyników nie- 
pożądanych dla samych menerów. Po 

pierwsze zrodziła osłabienie organiza- 

cyj przez tworzenie związków równo- 

ległych w tej samej gałęzi przemysłu, 

różniących się nietyle programem 
zawodowym, ile — partyjnym, dla 

przeciętnego robotnika mało zresztą 

zrozumiałym. Po drugie—walka kon- 

kurencyjna zmuszała do ciągłego ra- 

dykalizowania haseł, aż do zupełnego 

prawie zbliżenia z hasłami wspólne- 

go przeciwnika — komunistów. To 

rozbijanie jedności ruchu robotnicze- 

go przez menerów partyj legalnych 
zostało znakomicie wyzyskane przez 

organizację komunistyczną dla wysu- 
nięcia z całym cynizmem i obłudą ha- 

sła — „jedność frontu robolniczego*. 

Do słabości ruchu 

przyczyniła się też w niemałym stop 

zawodowego 
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niu i wewnętrzna na wadliwych za- 

  

  

sadach oparta jego organizacja 

Cechowała ją przedewszystkiem 

daleko posunięta biurokracja, ro- 

dząca nieufność masy do dobrze za- 

zwyczaj uposażonych delegatów, in- 

struktorów i innych tunkcjonarjuszy. 

nasłanych przez władze partyjne: u- 

ciążliwy zazwyczaj podział funduszów 
składkowych, z 
centrali. Następnie — zapuszczenie 
pracy kułturalno-oświatowej; obojęt- 

uprzywilejowaniem 

sięgania: 

(Wnioski i postulaty). 

ność w stosunku do nieprzestrzegania 

na warsztatach pracy przepisów z dzie 

społecznego; 

pozatem nikłe naogół wyniki w spra- 

dziny ustawodawstwa 

wach zawierania umów zbiorowych. 

Wreszcie, w stosunku do organizacyj 

zawodowych na naszych terenach, 

zbyt krępujący eentralizm i nieliczenie 

się z odrębnemi warunkami tych te- 

renów. (Ta ostatnia zresztą cecha 

charakteryzuje jeszcze po dzień dzi- 

siejszy stosunki i w innych dziedzi- 

nach życia publicznego). 

Powyższe wnioski nasuwają się 

nietylko badaczom ruchu zawodowe- 
go, mającym dostęp do odpowiednich 

źródeł, ale zostały uświadomione i 

przez liczniejsze grono bardziej wyro- 

bionych robotników, zmuszając do 

przeciwdziałania szerzącemu się cha- 

osowi i dezorganizacji. Pobudza do 

tego zwłaszcza panujący dziś pow- 

szechnie ostry kryzys ekonomiczny. 

którego ciężar w znacznej mierze usi- 

robotnika 

Z tenden- 

łują przerzucić na barki 

pewne sfery gospodarcze. 

cjamii tych sfer próżno usiłują walczyć 

zanarchizowane i 

partyjne, nie mogące w stanie obec- 

nym uchronić warstw robotniczych od 

nieuchronnego pogorszenia warunków 

bytu, nawet pomimo życzliwego dla 

światła pracy stanowiska Rządu. Ma) 

sy robotnicze zaczynają to rozumieć 
i odwracają się od dotychczasowych 

swych menerów, bez względu na ich 

zabarwienie partyjno-polityczne. 

W obliczu możliwości nieuchron- 

nej katastrofy przed klasą pracują- 

cą staje konieczność natychmiastowe- 

go przystosowania do zmienionych 

warunków politycznych i gospodar- 

czych w odrodzonem Państwie Pol- 

osłabione związki 

skiem swych form organizacyjnych. 

Naczelnemi postulatami reorganizacji 

ruchu zawodowego będą przeto zasa- 

dy następujące: 

1. Jedność ruchu zawodowego. 

Słuszna zasada jedności ruchu zawo- 

dowego, tworzenie związków, obejmu- 

jących pracowników danej gałęzi wy- 

twórczości, bez prawa organizowania 

równoległych, w tej samej gałęzi i na 

tem samem terytorjum; przechwycona 

podstępnie przez komunistów, musi 

być postawiona na czoło, gdyż tylko 

jej realizacja zapewni klasie pracują- 

cej należyte znaczenie w ustroju ogól- 

no-państwowym. Przyjęcie i stosowa- 

nie tej zasady przez ogół pracujący 

wytrąci groźną broń z ręki komuny. 

2. Bezpartyjność ruchu zawodo- 

wego — jest warunkiem koniecznym 

do odzyskania przez organizację świa- 

ta pracy samodzielności, niezbędnej do 
wykonania swych zadań bezpośred- 

nich — obrony interesów klasy pra- 

cującej w ramach ogólnego interesu 

Państwa, jako całości.  Bezpartyjne 

związki zaw. winny skupiać pod swe- 

mi sztandarami cały ogół pracujący 
bez wywierania nacisku na takie czy 

inne przekonania polityczne obywa- 

teli — swych członków. Organizacja 

  

zawodowa nie może być terenem walk 

partyjno-politycznych. 

3. Niezależność ruchu zawodowe- 

go — uwarunkowana jest przez postu- 
lat bezpartyjności i bezwzględnie ko- 

nieczna dla osiągnięcia należytej mo- 

cy. Pracowniczy ruch zawodowy nie 

może trwać i rozwijać się na pożytek 

klasy pracującej i Państwa, jako ca- 

łości, będąc w organizacyjnej zależnoś- 

ci od organizacyj politycznych, spo- 

łecznych, wyznaniowych czy innych, 

działających tak w Polsce, jak i zagra- 

nicą. 

4. Ustrój regjonalny — ze względu 

na wspólne dla danego większego te- 

rytorjum Państwa kompleksy warun- 

ków geograficznych, narodowościo- 

wych, gospodarczych wydaje się naj- 

bardziej racjonalnym dla organizacyj 

zawodowych, posiadających szeroką 

  

autonomję przy wspólnej z innemi 
regjonami reprezentacji w Centrali. 

Poza postulatami o charakterze or- 
ganiz: 

dowy winien zwrócić największą uwa- 

jnym robotniczy ruch zawo- 

  

gę na dążenie do najrychlejszej reali- 

zacji najbardziej może istotnych dla 
klasy praeującej postulatów, do któ- 

rych zaliczyć należy: powołanie do 

życia prawno-publicznej reprezentacji 

świata pracy w postaci Izb Pracy; 

utrzymanie osiągniętych dotychczas 

zdobyczy socjalnych i dalszego dosko- 

nałenia ubezpieczeń społecznych. Obli 

czonym na dalszą metę postulatem bę- 

dzie w oparciu o rołę, jaką przyznaje 

pracy ludzkiej nasza konstytucja, dą- 

żenie do stopniowego wprowadzenia 

w życie kontroli nad produkcją. 

Odrodzenie ruchu zawodowego w 

Polsce znajduje swój wyraz w licznych 

konferencjach, naradach i zjazdach 

działaczy robotniczych, zastanawiają- 

cych się nad możliwością najrychlej- 

szego i właściwego rozwiązania spra- 

wy. 

  

Na terenie Wilna powstała centrala 

zjednoczonego ruchu zawodowego z 

zasięgiem na województwa: wileńskie, 

nowogródzkie, poleskie i białostockie, 

pod nazwą: „Zjednoczenie Robotni- 

czych Związków Zawodowych Ziem 

Północno- Wschodnich”. 

„Zjednoczenie* pracuje intensyw- 

nie i w najbliższej przyszłości należy 

     
  

oczekiwać ukazania się jego deklara- 

cji ideowej i ofiejalnych komunika- 

tów © jego działalności. 

Efes. 

EET ESET 

Termin subskrypcji. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że po załat- 
wieniu przez Sejm i Senat projektu 
ustawy o pożyczce kolejowej, po- 
Życzka zostanie wyłożona do sub- 
skrypcji w bankach francuskich po- 
między | i 10 maja. 

Poseł Hołówko czasowym 
prezesem BBWR. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. = 

W czasie nadchodzącej sesji sej- 
mowej nieobecnego prezesa klubu 
BBWR posła Jędrzeewicza zastępo- 
wać będzie prezes grupy sejmowej 
poseł Hołówko. 

Wyrok w sprawie b. posła 
„Undo“, 

LWÓW, 22. IV. (Pat). Sąd przysię- 
głych we Lwowie wydał wyrok w spra: 
wie przeciwko b. posłowi „Undo Li- 

szezyńskiemu. Na 30 postawionych 
pytań sędziowie zatwierdzili 3, z tych 
2 odnośnie zbrodni zakłócenia spokoju 
publicznego (par. 279 K. K.). Na pod- 
stawie tego wyroku trybunał wydał 
wyrok, skazujący Liszczyńskiego na 6 
miesięcy ciężkiego więzienia, obostrzo 
nego twardem łożem i ciemnicą, oraz 
na zwrot kosztów postępowania sądo- 
wego. Kara została umorzona przez 
areszt Śl. w którym oskarżony przeby- 
wał od 10 września r. z. Oskarżony 
miał być zwolniony w dniu dzisiej. 
szym, jednak naskutek żądania sądu 
w Równem, gdzie będzie toczyła się 
druga sprawa przeciwko Liszczyńskie- 
mu, będzie on tam odstawiony. 

Sekretarz gen. Ligi Narodów 
w Berlinie. 

BERLIN, 22. IV. (Pat). W dniu 
22 b. m. po południu przybył do Ber- 
lina sekretarz generalny Ligi Narodów 
sir Eric Drummond. Celem wizyty 
jest omówienie z ministrem spraw za- 
garnicznych Curtiusem spraw, pozo- 

   

  

  

  

   

      

„stających w związku z majową sesją 
Rady Ligi. Pozatem poruszone mają 
być kwestje, dotyczące przygotowań 
do .konterencji rozbrojeniowej oraz 
sprawy personalne sekretarjatu Ligi 
Narodów.   

EN 
NIEZALEŽNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 
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goKLĘSKA POWODZI 
Groźna sytuacja w Wilnie i na prowincji. 

Wylew Wilji i Wilenki. 
Obecny stan wody na Wilji na- 

suwa bardzo poważne niebezpieczeń- 
stwo dużej powodzi. Woda z każdą 
godziną gwałtownie przybiera. O go- 
dzinie $-ej wieczorem Wiłja osiągnę- 
ła poziom 6 mtr. 70 etm. co stanowi 
blisko 4 mtr. ponad stan rormalny. 
Grozę sytuacji potęguje fakt, że w gór 
nym swym biegu rzeka nadal gwałto- 
wnie przybiera. 

W ciągu dnia wezorajszego wartki 
i silny prąd rzeki przy uliey Brzeg An 

tokolski podmyl fundamenty domów 
NNr. 3, 5 i 7, Pod naporem wody 0- 
sunęły się częściowe ściany tych do- 
mów, Dzięki energicznej akeji ratun- 
kowej mieszkańców zagrożonych po- 
sesyj w ezas ewakuowano. 

Wilja wystąpiła również z brzę- 
gów na Zwierzyńcu, gdzie wpobliżu 
dawnej płaży woda załała pobliskie 
ogrody i łąki. Niemniej groźnie prze- 
dstawia się sytuacja w okolicach Za- 
krętu, gdzie tu i ówdzie woda zaczy- 
na występować z brzegów. Rów- 
nież majątek miejski Ponary znałazł 
się częściowe pod wodą. 

Akcja przeciwpowodziowa jest w 
całej pełni. Spoczywa ona w wytraw- 
nych rękach 3 pułku saperów i policji 
Pracuje również pełną parą Polski 
Czerwony Krzyż, który zajmuje się 
ewakuowanie ludności z terenów za- 
grożonych oraz dostarcza im czaso- 
wego pomieszczenia i wyżywienia. 

Runięcie dwóch domów przy ul. Sofianiki. 
Spokojna i niegroźna zazwyczaj 

Wilenka przybrała również bardzo 
gwałtownie. Poziom wody osiągnął tu 
rzadko notowany dotychezas stan bli- 
sko 300 etm. Na ul. Sofjaniki gdzie 
brzegi są niższe wezoraj o godz. 2-ej 
w nocy mieszkańcy zostali zaalarmo- 
wani przez polieję zbliżającem się 
niebezpieczeństwem powodzi. 
Lokatorom zagrożonych posesyj w 

pierwszym zaś rzędzie z domów NNr. 
6, 4 i 2 kazano niezwłocznie ewaku- 
ować się wraz z eałym inwentarzem. 
Sytuaeja stawała się eoraz groźniej- 
sza, gdyż woda osiągnęła już poziom 
położonych nad brzegiem domów. 

Po' pewnym ezasie naskutek pod- 
mycia tundamentów wymienionych 

Podmycie góry 

Wilenka, która niedałeko ujścia 
swego do Wilji okrąża ogród Rernar- 
dyński, podmyła górę  Bekieszową, 
wznoszącą się na drugim brzegu. Gó- 
ra osunela się, wywraeająe drzewa 
rosnące na niej. Masy ziemi zasypały 
koryto rzeki Wilenki, Dopiero po pe- 
wnym ezasie woda utorowała sobie 
drogę i wróciła do dawnego koryta. 
Pewna kobieta z pośród przechod- 
niów, spaeerujących po ogrodzie Ber- 
nardyńskim, doznała złamania nogi, 
ugodzona padającem drzewem. Sku- 
tkiem osunecia się góry znałazł się 

Zerwanie mostu na Wilence. — 

Zbudowany na rzece Wilenee, nie- 
daleko od jej ujścia do Witji, gospo- 
darezy most 3-go baonu saperów, wio 
dący do ich koszar, 2 znajdujący się 
pomiędzy górą Zamkową i górą Trzy 
krzyską, znałazi się w niebezpieczeń- 
stwie, gdyż niesione z ogrodu Bernar- 
dyńskiego drzewa, kawałki bełek oraz 
deski utworzyły zator przy 6-metro- 
wym stanie Wilenki. Z tego powodu 
saperzy przystąpiłi do rozbiórki mo- 
stu. Wysłano w tym cełu pluton pod 
dowództwem por. Dłużniewskiego. 

W czasie rozbiórki mostu zaszedł 
wypadek, który emal że nie pociągnął 
za sobą ofiar w życiu ludzkiem. Łódź 
saperska została porwana przez prąd 
i zatopiona, a 4 ludzi z obsługi jej zo- 
stało porwanych przez silny prąd wo- 

wyżej posesyj runęła ściana domu Nr. 
6, w następnym zaś domu woda pod- 
myła ofieynę tak że zachodzi niebez- 
pieezeūstwo osunięcia się całego do- 
mu. 

Woda przedostała się również do 
szeregu składów i suteryn, zalewając 
je aż po dach. 

Na Zarzeczu pod Nr. 23 vis a vis 
płantacyj i ogrodów miejskich osu- 
nął się brzeg Wilenki z powodu pod- 
mycia na przestrzeni mniej więcej 2 
metrów. Ponieważ osunięcie się brze- 
gu pociągnęło za sobą obniżenie się 
fundamentów domów i dalsze pod- 
mycie, może fe grezić ich zawaleniem 
mieszkańców anusiano / ewakuować. 

Bekieszowej. 
w niebezpieczeństwie i grozi zawale- 
niem dom przy ul. Zarzecze 42, w 
którym mieści się komisarjat VI ро- 
lieji państwowej. 

Kiłka domów na ulicy Zarzecznej 
zostało ewakuowanych, gdyż hardzo 
bystro bieżące fale wody spowodowa- 
ły osunięcie się ziemi i podmyly fun- 
damenty, obnażając je zupełnie. Szcze 
gólne niehczpieczeństwo grozi do- 
mom, położonym naprzeciwko oran- 
żerji miejskiej. Mieszkańców tych do- 
mów ewakuowano. 

Uratowanie tonącego sapera. 
dy. Trzej wydostali się rychło na 
hrzeg, czwartego zaś uniosły fale Wi- 

Seia Wilji. Koło ratunko- 
We, rzucone mu na pomoc, uderzyło 
go w głowę tak, iż żołnierz został о- 
głuszony i z trudem tylko, tracac 
przytomność, zdołał jeszeze przez pe- 
wien czas, na przestrzeni 300 metrów 
utrzymać się ua powierzehni. O trzy- 
sta metrów dalej, już na Wilji, tuż 
kołe przystani Komisarjatu Rzeczne- 
go P. P., udało się zaczepić żołnierza 
bosakiem, poczem, dzięki odwadze 
plutonowego Sadowskiego, który sko- 
czył do wody i wyciągnął nieprzy- 
tomnego już sapera, ten ocalał. Ocu- 
cono go wkrótce przy pomocy leka- 
rza. Obrażeń nie doznał. Część mostu 
ocalała, resztę uniosły fale. 

   

4.10 ponad stan normalny. 
Mimo pewnego oziębienia, które 

dało się zauważyć w godzinach wie- 
czornych, przyhór wód w Wiiji i Wi- 
jence trwał w dalszym ciągu. 

O godzinie 23,15 stan wody na Wi- 
lji wynosił 4.10 m. ponad stan norma- 
Iny. 

Woda wdarła się już 

Wpobliżu Pałacu Tyszkiewiczow- 
skiego w którym mieści się obecnie 
Instytut Badań Konjuktury Europy 
Wschodniej woda powoli zaczęła wy- 
stępować z brzegów. Jeśli przybór wo 
dy nie ustanie ulica Zygmuntowska 
jeszcze tej nocy zostanie zalana. (e) 

na ul. Zygmuntowską. 
Naskutek gwałtownego przybrania wody na Wiiji wczoraj 

6 godz. 23-ej m. 15 woda wdarła się na ul. Zygmuntowską koło 
pałacu Tyszkiewicza, gdzie, jak wiadomo, mieści się częściowo 
biblįoteka im. Wrėblewskich. 

Fakt to w kronikach wileńskich oddawna nienotowany. Pomi- 
mo spóźnionej pory, ul. Kościuszki oraz Antokolską zalegają tłumy 
ciekawych, które śpieszą zewsząd, by obserwować tak rzadkie na 
terenie naszego miasta zjawisko powodzi. 

Ewakuacja posterunku policji rzecznej. 
O godz. 23.20 woda na Wilji 0 ty- 

le się podniosła, że posterunek rzecz- 
ny znalazł się przed niebezpieczeń- 

stwem zalania go przez wodę. Wobec 
tego zarządzono częściową ewakua- 
cję posterunku rzecznego. (e). 

Zatopione domy na ul. Brzeg Antokolski, Tartaki 
„i Podgėrnej. 

O godz. wpół do i2-ej Wilja za- 
lala jeszeze dwa domy przy uliey 
Brzeg Antokolski i zagrosiło zatopie- 

niem całego szeregu dalszych domów 
wobec czego zaszła potrzeba ewaku- 
owania eałego szeregu rodzin. Część 

„czańskim i wilej 

ich umieszezono u krewnych, zaś kil- 
ka rodzin znalazło przytułek w ko- 
szarach przy ul. Szeptyckiego Nr. 12. 

Na miejscu uruchomione kuchnię, 
która zaopatruje ofiary powodzi w 
jedzenie. 

Późno wieczorem zalany został 
dom przy ul. Podgórnej i dwa domy 
przy ul. Tartaki. Wszędzie przepro- 
wadzono zawczasu ewakuację miesz- 

kańców. (e). 

Woda stopniowo zalewa 
podwórko majątku Zakręt. 

Wyżej pisaliśmy już o częściowem 
zalaniu majątku Zakręt .Woda wów- 
€zas zalała pola i ogrody dochodząe 
zaledwie do podwórka, w którem 
znajdują się domy mieszkalne i za- 
budowania gospodarskie majątku. 

Późno w nocy sytuacja stała się 
groźną. Wezbrana Wilja zaczęła sto- 
pniowo zalewać podwórko majątku 
wobee czego przypuszczają że jeszcze 
tej nocy nastąpi ewakuacja miesz- 
kańców majątku. (e). 

Akcja ratunkowa. 
Na miejscach najbardziej zagrożo- 

nych zapalono reflektory elektryczne 
które w godzinach wieczornych i no- 
cnych oświetlają przestrzeń. 

Zagrożone domy zostały nietylko 
opróżnione, lecz również odgrodzone 
drutem kołezastym, ażeby uchronić 
cisnącą się gawiedź przed ewentual- 
nemi wypadkami. Na tych miejscach 
poustawiano posterunki policyjne. 

Konna policja utrzymuje  porzą- 
dek wśród gromadzących się tłumnie 
przechodniów. Ewakuowano również 
łudność z kilku domów na ul. t. zw. 
Brzeg Antokolski. 

Zagrożone tereny zwiedzał dziś 
wojewoda Kirtiklis, wydając stosow- | 
ne zarządzenia, Bez przerwy czuwa- 
ją nad bezpieczeństwem  iudności, 
zwiedzając zagrożone miejsca staro- 
Sta grodzki lszora, komendant po- 
lieji Izydorczyk. 

Czerwony Krzyż uruchomił 4 pu- 
nkty, które będą dostępne przez ca- 
łą noc ażeby nieść pomoce w razie po- 
trzeby. ` 

SZA 

Sytuacja na prowincji. 
Doneszą nam również z poszcze- 

gólnych powiatów o kięsce powodzi. 
W powiatach dziśnieńskim, mołodc- 

kim, rzeki w wię- 
kszym lub mniejszym stopniu wyłały 

Miasteczka Duniłowieze, Radosz- 
kowicze, Wiazyń, Raków oraz szereg 
wsi stoją częściowo pod wodą. 

W powiatach postawskim, moło- 
deczańskim i wilejskim rzeki zerwały - 
12 mostów. 

Straty wyrządzone przez powódź 
nie zostały dokładnie ustalone, są je- 
dnak bardzo znaczne. Z pomocą lud- 
ności Śpieszą Polski Czerwony Krzyż 
Starostwa powiatowe oraz KOP. Po- 
dług dotychezasowych prowizorycz- 
nych obliczeń bez dachu nad głową 
znalazło się zgórą 200 osób. 

        

  

  

Alarmujące wiadomości 
z terenu powiatu wileńsko- 

trockiego. 
Z terenu powiatu wileńsko - tro- 

ckiego nadchodzą alarmujące wiado- 
mości © powodzi. 

Na drodze Nowo Wilejka — Kie- 
na wpobliżu Wiktorynek został po- 
ważnie zagrożony drewniany most 
przejazdowy na Wilence. Poziom 
wody był o godz. 11 w nocy o 7 cen- 
tymetrów od powierzchni mostu. 

Celem utrwalenia mostu przybyła 
zawezwana straż pożarna z Łożnian 
i policja z Mickun, które zaczęły przy 
mocowywać most linami żełaznemi 
do drewnianych słupów. (e). 

Unieruchomienie fabryki 
Kureca w Grzegorzewie. 
Jak donoszą z Grzegorzewa wzbu- 

rzone fale wezbranej rzeki Waki znio 
sły w połowie most wpobliżu fabryki 
Kaureca, wobec czego fabryka stanęła. 

Ewakuacja stajni K.0.P. 
w Niemenczynie. 

Również w Niemenczynie wody 
Wilji zagroziły zniesieniem stajni K. 
O. P. wobec czego zarządzono na- 
tychmiastową ewakuację stajni. (e).



” 

„схег\уса, 

* Ożywienie w Sejmie. 
Opozycja będzie głosowała przeciwko ustawie o pożyczce. 

Tel. ed wł. koresp. z Warszawy, 

W związku z wyznaczeniem na 
dziś na godz. 10 rano pierwszego ple 
narnego posiedzenia sesji nadzwyczaj- 
nej Sejmu, na porządku dziennym 
którego znajduje się pierwsze czytanie 
rządowego projektu ustawy o oddaniu 
francusko-polskiemu towarzystwu ko- 
lejowemu w Paryżu kołei Herby No- 
we—Gdynia z odnogą Siemkowice— 
Częstochowa do eksploatacji orąz u- 
dzieleniu poręki państwowej, kuluary 
sejmowe w dniu wczorajszym, po dłuż 
szej przerwie ożywiły się. 

Przybyło wielu posłów i senatorów 
z prowincji, zjawili się posłowie prze- 
bywający stale w Warszawie. Wbrew 
zapowiedziom niektórych dzienników, 
o mających się odbyć wczoraj posie- 
dzeniach poszczególnych klubów opo- 
zycyjnych, obradowali jedynie posło- 

„ wie klubu BBWR, należący do komisji 
skarbowej i komunikacyjnej. Konfe- 
rencje tych posłów pod przewodnict- 
wem wice prezesa komisji komu- 
nikacyjnej posła Dołanowskiego po- 
święcone były omawianiu szczegółów 
przedłożenia 'rządowego. Projekt u- 
stawy zreferowali poseł Starzyński, 
który prawodpodobnie obejmie referat 
ustawy oraz przewodniczący komisji 
skarbowej poseł Hołyński i wiceprze- 
wodniczący tej komisji poseł Czerni- 
chowski. 

Wczoraj po poł. odbyło się posie- 
dzenie senackiej komisji skarbowo- 
budżetowej, na którem wybrano refe- 
renta projektu ustawy w sprawie po- 
życzki francuskiej w osobie senatora 
Sobolewskiego (BB). Wyznaczone pier 
wotnie. plenarne posiedzenie Senatu | 
na sobotę na godz. 4 zostało odwołane 
i przeniesione na poniedziałek dnia 
27 b. m. na godz. 10 rano. 

Niektóre dzienniki opozycyjne usi- 

łują imputować większości sejmowej, 
że będzie się ona starała przeforsować 
ustawę o pożyczce kolejowej przez 
Sejm i Senat bez dokładnego zastano- 
wienia się nad treścią i warunkami 
umowy koncesyjnej oraz wszechstron- 
nego oświetlenia całej tranzakcji. Jest 
to celowo fałszywe przedstawienie istot 
nego stanu rzeczy. 

Odbyło się już kilka posiedzeń po- 
słów klubu BB członków komisji skar- 
bowej i komunikacyjnej, na których 
zaznajomiono się z przedłożeniem rzą- 
dowem, doręczonem wszystkim po- 
słom w dn. 20 b. m. Na konferencjach 
tych, jak się dowiadujemy, upoważnio 
no kiłku posłów do uzyskania wyjaś- 
nień w zainteresowan. min. co.do mo- 
mentów tranzakcji, jakie w toku tych 
konferencyj nastręczyły pewne wąt- 
pliwości. Również jeśli chodzi o rząd, 
to insynuacja ta jest fałszywą, albo- 
wiem jak słychać przedstawiciele rzą- 
du a w pierwszym rzędzie pp. min. Ma 
tuszewski i Kiihn zarówno na płenar- 
nem posiedzeniu Sejmu jak i w ko- 
misjach wszechstronnie oświetlili i zo- 
brazowali tranzakcję polsko-francu- 
ską. 

Chociaż posciedzenie klubów jak do 
tąd jeszcze nie odbyło się, jednak już 
wiadomo jest częściowo również z ar- 
tykułów prasy opozycyjnej, jakie zaj- 
mie stanowisko opozycja. Zarówno 
lewica jak i prawica głosować bę- 
dą demonstracyjnie przeciwko usta- 
wie. Ponadto w kołach lewicowych 
dają się słyszeć głosy że wobec dokład- 
nego sprecyzowania w zarządzeniu Pa- 
na Prezydenta Rzplitej celu sesji nad. 
zwyczajnej,kluby lewicy wystąpią na 
płenum z tą sprawą, wychodząc z za- 
łożenia, że jest to sprzeczne z konsty- 
tucją. 

Umowa o pożyczkę kolejową nie posiada 
żadnej tajnej Klauzuli. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W związku z głosami prasy nie- 

mieckiej, głoszącemi jakoby zakłady 

Schneider et Comp. uzyskały w umo- 

wie tajnej przy zawarciu tranzakcji ko 

lejowej na budowę magistrali węglo- 

wej Górny Śląsk—Gdynia zamówienia 

na materjał wojenny, czynniki rządo- 

we kategorycznie stwierdzają, że wia- 

domość ta jest nieprawdziwa. Żadne 

tajne układy nie istnieją, a szerzenie 

R takich dowodzi, jak bardzo 

zaniepokojone są Niemcy związaniem 

się kapitału francuskiego z interesa. 

mi Polski. 

Również nieprawdziwe są wiado- 

mości niemieckie, dotyczące dostawy 

materjałów na budowę kolei. Strona 

polska przeprowadziła klauzulę, że li- 

nja kolejowa Śląsk—Gdynia będzie 
budowana i eksploatowana wyłącznie 

przy użyciu materjałów i sił roboczych 

polskich. 
A 

Briand będzie kandydował na stanowisko 
prezydenta. 

PARYŻ, 22. IV. (Pat). Ustawa kon- 
stytucyjna francuska wymaga, aby wy 
bory nowego prezydenta republiki 
miały miejsce przynajmniej na mie- 
siąc przed wygaśnięciem  pełnomoc- 
nietw jego poprzednika. Wobec tego, 
że ostatni dzień urzędowania prezy- 
denta Doumergue'a upływa w dniu 30 

zgromadzenie połączonych 
Izby Dep. i Senatu powinno być zwoła- 
ne najpóźniej na 30 maja. Wbrew 
obiegającym od pewnego czasu wia 
<domości o tem, że Briand odmówił ja- 
koby postawienia swej kandydatury 
przy wyborach na prezydenta, obecnie 

jest rzeczą prawie zupełnie pewną, że 

RU R J E R 

Szkodliwe zaniedbanie 
Łódzka „Prawda podaje ciekawe 

informacje, na podstawie danych о- 
publikowanych przez krakowską Izbę 
Przemysłowo- Handlową, o postępie 
osiągniętym w Europie w zakresie zno 
szenia wiz. 

Właściciel paszportu angielskiego 
może do czternastu, na 26, państw eu- 
ropejskich udawać się bez żadnej wizy. 

Jeszcze swobodniejszy jest obywa- 
teł austrjacki, który podróżować mo- 
że bez wizy po siedemnastu państ- 
wach europejskich. 

Obywateł belgijski ma do dwuna- 
stu państw otwarte drzwi bez wizy. 
Obywatel czechosłowacki do szesna 
stu, podobnie pak i Duńczyk. Obywa- 
tel małej Estonji może bez wizy wyjeż- 
dżać do ośmiu państw a ziomek Nur- 
miego, Finlandczyk, do dziewięciu. 
Przed Francuzem otwarte są bez wizy 
granice dwunastu państw, przed Hi- 
szpanem piętnastu, przed Holendrem 
trzynastu, przed obywatelem Jugosła- 
wji dwóch. 

Obywatel Litwy kowieńskiej nie 
jest pytany o wizę w trzech Oras) 
europejskich, Luksemburczyk w pięt- 
nastu, Łotysz w sześciu, Niemiec w 
siedmiu, Norweg w szesnastu, Portu- 
galczyk w trzynastu, Szwajcar w dwu- 
dzie stu, Szwed w siedemnastu, Węgier 
w pięciu, Włoch w osiemnastu. 

Bez wizy nie mają wstępu do żad- 
nego państwa europejskiego tyłko o0- 

« bywatele Bulgarji, Grecji, Polski, Ru- 

dzisiejszy minister spraw zagranicz- | 
nych wystąpi jako kandydat na pre- 
zydenta. Według obliczenia jego stron- 
ników Briand może liczyć na 70 gło- 
sów większości. Liczba ta może jesz- 
cze być znacznie większą, jeżeli usu- 
nąć jego ewentualnych konkurentów, 
jak sen. Doumera i Le Bruna oraz o- 
becnego ministra sprawiedliwości Be- 
rarda. Gdyby Briand został obrany 
prezydentem republiki, ministrem 
spraw zagranicznych zostałby wów- 
czas socjalista Paul-Boncour. 

Wynurzenia hiszpańskiego ministra 
spraw zagranicznych. 

WIEDEŃ, 22. IV. (Pat). „Neue 
Freie Presse* ogłasza wywiad z no- 
wym hiszpańskim ministrem spraw 
zagranicznych Lerroux, który powie- 
dział że w Hiszpanji nie nastąpi żadna 
zmiana w polityce zagranicznej tem 
bardziej że dotychczasowa polityka 
odpowiada zasadom' republiki. Na 
zapytanie czy król kiedyś jeszcze wró- 
ci, minister Lerroux odpowiedział: 
„Uczynimy wszystko aby temu prze- 
szkadzić*. Sposób w jaki monarchja 
w Hiszpanji znikła z powierzchni zie- 
mi, okazuje jej słabość i bezsilność 

Na zapytanie, dlaczego prasa poftu- 
galska zachowuje się wobec republiki 
hiszpańskiej nieżyczliwie minister 
odpowiedział że jest to wynik fal- 
szywych wiadomości, jakoby Hiszpa- 
nja miała zamiar utworzyć unję ibe- 
ryjską, łącznie z Portugalją. Na pyta- 
nie, czy Hiszpanja będzie państwem 
jednolitem, czy też federacyjnem, mi- 
nister odpowiedział, że będzie federa- 
cyjnem. Dążenia katalończyków bę- 
dą uwzględnione przez przyznanie im 
daleko idącej samodzielności, atoli w 
ramach państwa hiszpańskiego. 

munji i Turcji i nawzajem do tych je- 
dynych 5 państw w Europie obywa- 
tel żadnego innego państwa nie może 
dostać się bez wyjednania wizy w od-. 
nośnym konsułacie. 

Czy wobec tego stanu rzeczy zau- 
waża słusznie „Prawda* wobec tego 
zabarykadowania dróg prowadzących 
do naszego państwa uciążliwemi for- 
malnościami wizowemi nie wyglądają 
mocno humorystycznie wszelkie dy- 
skusje na temat ożywienia ruchu tu- 
rystycznego w Polsce i przyciągania 
obcych gości do naszych uzdrowisk, 
zabytków historycznych i małowni- 
czych zakątków naszego kraju? 

Zgon wybitnego publicysty 
francuskiego. 

Przćd paru dniami zmarł w Pau we 
Francji w wieku lat 70 jeden z najwy- 
bitniejszych publicystów francuskich, 
długoletni kierownik działu polityki 
zagranicznej „Journał des Debats“, 
August Gauvain. ° 

Akademja nauk moralnych i poli- 
tycznych w Paryżu odbyła pod prze- 
wodnictwem b. Prezydenta Republiki, 
p. A. Milleranda, posiedzenie poświę - 
cone pamięci swego zmarłego członka. 
P. Millerand wygłosił przemówienie w 
którem narysował sylwetkę Swietne- 
go publicysty przypominając przytem. 
że w okresie kiedy był Prezydentem, 
odbywał regularnie co tydzień konfe- 
rencje z Gauvain'em, którego wiedzę i 
poglądy wysoko cenił. 

Wykalejony Trocki. 

BRUKSELA, 22 IV. (Pat). Dzien- 
nik socjalistyczny „Peuple* drukuje 
wywiad z Trockim. Trocki, według 
dziennikarza belgijskiego, czyni wra- 
żenie człowieka złamanego przez 
Życie, żyjącego na ustroniu smutnie 
i nie pragnącego już powrotu do 
Życia aktywnego. 

Hiszpańska para królewska 
zamieszka w Cannes. 

PARYŻ, 22-IV. (Pat). „Petit Pa- 
risien* donosi z Cannes: Zdaje się 
potwierdzać wiadomość, iż hiszpan- 
ska rodzina królewska osiedli się 
na Riwjerze. w Cannes, gdzie 
wszczęte już zostały podobno per- 
traktacje w celu nabycia wspaniałej 
posiadłości. 

  

OBYWATELE! Nie wyrzucajcie na- 
próżno pieniędzy, nie płaćcie za zwy- 
czajną maszynę do szycia 700-—800 zł., 
kiedy również dobrą, takiej samej war- 
tości użytkowej, oryginalną, amerykań- 
ską (SINGERA rekonstruowaną) może- 

cie nabyć w składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
w Wilnie, ul. Zawaina 11-a 

za półowę tej ceny. Żądajcie cenników. 

      

W I LE ŃS K I 

GŁÓWNA PREMJA 
22-ej LOTERJI PAŃSTWOWEJ 

w kwocie 

300.000 

szczęścia naszych odbiorców. 

Zł. 25.000 na Nr. 104735 

Zł. 20.000 „|, 54911 

Zł. 20.000 „ „ 57459 

Zł. 20.000 „ „ 59331 

Zł. 20.600 „ „ 144597 

Zł. 10.000 „ „ 26054 

Zł. 10.000 „ „ 96647 

Zł 10.000 „ „ 134009 

Zt. 10.— za čwiartkę, 

płatną przesyłkę należytości. 

wraz z wygraną na 15.000 zł., razem więc Zł. 315.080 padła i tym razem na 

los Nr. 137.220, zakupiony w największej i najszczęśliwszej kolekturze w kraju 

„NADZIEJA“ 
LWÓW, UL. SYKSTUSKA Nr. 6. 

Przysłowiowe wprost szczęście, jakie sprzyja klijentom naszej kolek- 

tury, nie opuściło ich i w bież. Loterji. 

W ubiegłej 22-ej Loterji wypłaciliśmy następujące główne wygrane: 

oraz wiele tysięcy wygranych na łączną sumę 

kilku miljonów złotych. 
Losy 1-e]j klasy są do nabycia w cenie 

Zł. 20.— za połówkę, 

Główna wygrana 1.000.000 złotych! 

Co drugi los wygrywał 
Na zamówienie wystarcza korespondentka. 

niu zlecenia wysyłamy oryginalne losy wraz z błankietem P. K. O na bez-, 

złotych 

Każda Loterja, to nowy rekord 

Zł 5.000 na Nr. 24393 

Zł. 5.000 „ „ 67578 

Zł. 5.000 „ „ 107113 

Zł 5.000 „ „ 112426 

Zł. 5.000 „ „ 129707 

Zł 5.000 „ „ 129900 

Zł 5.000 „ „ 130891 

ZŁ 5.000 „„ 137386 

Zł. 40.— za cały. 

Natychmiast po otrzyma- 

K. W. 80587. 

BEBMBEEREGKEEZEKEBKANENENNASNELZZ 

Rozmiary powodzi w pow. lidzkim 
coraz groźniejsze. 

Cały szereg miejscowości zalanych wodą.—Ewakuowanie 
ludności utrudnione. 

LIDA 22.4. Pat. — Według osta- 
tnich wiadomości, rozmiary powodzi 
w powiecie lidzkim stają się coraz 
groźniejsze. W obeenej chwili miej- 
scowości Tkaczewo i Jazowiki są zu- 
pełnie zalane wodą, a ludność została 
ewakuowana. 

Miejscowość Nagórniki otoczona 
jest wodą naokoło w promieniu pół- 
tora kiłometra, skutkiem czego ewa- 

kuacja jest bardzo utrudniona. Miej- 
scowości Dominikowo, Bondary, Koł- 
pińskie,  Niewieszcze,  Olchówka, 

Zbójsk, Zalejki, Piaski i Sontaki przy- 
gotowane są do ewakuacji. Wezbrane 
wody mniejszych rzek zerwały trzy 
mosty na drogach powiatowych i gmi 
nnych w następujących miejscowoś- 
ciach: Lipniszki, Wierganie i Łuezki 
oraz podmyły i rozerwały groble na 
drogach państwowych i powiatowych. 
Starosta lidzki zwrócił się do urzędu 
wojewódzikego w Nowogródku 0 Śro- 
dki na opiekę nad ludnością, poszko- 
dowaną skutkiem powodzi. 

Tor na linji Wilne—Turmont zagrożony. 
ŚWIĘCIANY 22.4. Pat. — W miej- 

scowości Świątełka gminy kołtyniań- 
skiej, wobec znacznego podniesienia 
poziomu wody w rzece tejże nazwy 
przy młynie zagrożony jest most. W 

razie zerwania mostu grozi niebezpie- 
czeństwo przerwania toru kolejowego 
Wiłno—Turmont. Na zagrożone miej- 
sce udały się oddziały ratownicze woj 
skowe i kolejowe. 

Powódź w pow. oszmiańskim. 
Z powodu nagłego wzrostu tempe- 

ratury powódź w powiecie oszmiań- 
skim przybiera coraz większe  roz- 
miary. Nocy z wtorku na środę zala- 
ne były w Oszmianie 4 domy w Smor- 
goniach 10 stodół, w Sołach 3 domy, 
w Żupranach 2 domy, w zaścianku 
Zacisze gminy holszańskiej 2 domy, 
we wsi Przewezy gminy smorgoń- 
skiej spichlerz. Uszkodzone zostały 
niektóre objekty drogowe. Załane są 
wodą następujące drogi państwowe: 

we wsi Narbutowszczyźnie na trakcie 
Wilno—Smorgonie, w Kamionee i 

Korabach na drodze Oszmiana 
Holszany „dalej na drogach samorzą- 
dowych w Milejkowie, na drodze Kre- 
wo—Horodźki, przy Ludwinowie na 
drodze Krewo — Bienica. Rozmyte 
są jezdnie na kilku innych drogach. 
Straty będzie można określić dopiero 
po ustąpieniu wody. Z zalanych do- 
mów mieszkańcy usunięci. 

wylew Niemna i Świsłoczy. 
GRODNO 22.4. Pat. — Poziom wo- 

dy na Niemnie wzrasta w dalszym cią 
gu, osiągnąwszy w Środę po południu 
4 metry 15 ctm. ponad stan normalny 
Co godzina przybywa wody o 1 em. 
w Grodnie zalane są posiadłości, po- 
łożone na brzegu rzeki. Kulminacyj- 
ny punkt przyboru rzeki spodziewa- 
ny jest w dniu 26 b. m. 

Również dopływ Niemna Świsłocz 

przybiera, rozlewając się szeroko po 
okolicznych polach. We wsi Dorsze- 
wieze woda uniosła złożone nad brze- 
giem materjały budowlane. W razie 
dalszego podnoszenia się wody zacho- 
dzi obawa powodzi w szeregu oko- 
licznych miejscowości. Władze czy- 
nią wszelkie starania, mające na celu 
zabezpiecznie ludzi i mienia. 

W
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Pogadanki językoznawcze. 
Wielkanoc w gramatyce. 

Nim doszliśmy do dzisiejszej for- 
my Wielkanoc-y- -ą, przeszliśmy przez 
różne fazy; najpierw pisano: Wielika 
Noc obok Wielga Noc, co trwało do 
XVI wieku. Druga forma (Wielga) 
przechowuje się w narzeczach ludo- 
wych. Te formy spotykamy w naj- 
starszych zabytkach jez. pol. (Psałterz, 
Biblja Szaroszpatacka). 

Od XVI wieku spotykamy formę 
Wielka Noc, w której tak jak w pier- 
wotnej formie obie składowe części 
tego wyrazu oddzielnie się odmieniały 
i stanowiły wyraz złożony, zwany ze- 
stawieniem. 
W w. XIX spotykamy już postać Wieł- 
kanoc, jednak mimo łącznej pisowni 
w dykcji wyraz ten miał cechy zesta- 
wienia i najczęściej obie części się od 
mieniały (Wielkanoc, Wielkiejnocy, 
Wielkąnocą). Jeszcze w Słowniku Wi- 
leńskim (1861 r.) spotykamy, jako for 
mę  częstszą postać zestawienia 
(Wielkanoc, Wielkiejnocy), ale poda- 
na jest także ostatnia postać, dziś roz 
powszechniona i ugruntowana: Wieł- 
kanoc, Wielkanocy, Wielkanocą. 

Jest to już zrost, gdyż pierwszx 
część nie odmienia się zupełnie zga- 
dza się tylko w mianowniku z drugą 
częścią morfologicznie i składniowo. 

Dziś powszechnie używa się zro- 
stu: Wielkanoc, Wielkanocy tak w pi 
śmie, jak i słowie, ale nie należy mnie 
mać, jakoby starsza forma: Wielka- 
noc, Wielkiejnocy była błędną, bo 
jednak do dziś dnia w wymowie szcze 
gólnie często spotykamy się z tą drugą 
w postaci zestawienia. 

Wielkanoc, jako wyraz, jest typo- 
wym przykładem do śledzenia tego 
zjawiska językowego, które nazywa- 
my życiem wyrazów. 

W naszych oczach zestawienie 
Wielka Noc (jak Boże Narodzenie) 
powoli przekształca się w zrost: Wiel- 
kanoc, obserwujemy, jaki wpływ ma 
psychiczne życie na tworzenie się ję- 
zyka. 

Dziś społeczeństwo coraz mniej u- 
świadamia sobie genezę wyrazu i wy- 
raz: Wielkanoc czyni na nas wrażenie 
czegoś jednolitego i piszemy go razem, 
odmieniając tylko drugą część składo- 
wą: noc. 

K. Wójcicki. 

so 

Pożar przędzalni. 
ŁÓDŹ, 22. IV. (Patj. Wczoraj wybuchł 

groźny pożar w fabryce, mieszczącej się przy 
zbiegu ulicy Piotrkowskiej i św. Stanisława, 
tuż obok katedry. Pożar powstał w przędzał- 
ni, w której ukończono pracę o godzinie 20. 
Na miejsce pożaru przybyło 6 oddziałów stra 
ży, które po pewnym czasie pożar zlokalizo- 

wały. Ogień powstał z niewiadomej przyczyny 
Spalił się cały dach przędzalni. Straty 
rządzone przez ogień, sięgają 100 tysięcy zł. 

Ulica Połocka w Nowej-Wilejce 
zalana. Ruch wstrzymany. 

Wczoraj wieczorem w Nowej-Wi- 
lejee Wilenka wystąpiła z brzegów i 
załała ulicę Połocką skutkiem czego 
ruch na tej ulicy został eałkowicie 
wstrzymany. Jednocześnie woda zala- 
ła dwa domy przy uliey Letniej. Mie- 
szkańców zawczasu ewakuowano. 
Eini a kė 

WŚRÓD PISM 
— Teatr. Wyd. Teatrów Polskiego i Ma- 

łego. Zeszyt 7. Z. ra rozmaite zajmujące 
rzeczy: Wspomnienie o Ruszkowskim z pa- 
wodu wznowienia Męża z grzeczności, przez 

E. Łuninskiego, Teatr Ks. Radziwiłłów za 
Augusta III w Nieświeżu L. Simona. Z ob- 
cych książek o teatrze, Teatr a Państwo, Kro- 

            

nikę i W R Teatralne 

Nr. y tygodnika „Kobieta „Współcze- 
sna“ a 5 am cały szereg interesują- 
cych i aktualnych artykułów: 

Artykuł wstępny — pióra Marji Morstin- 
j na marginesie cyklu „O moralae 

podstawy współczesnego życia” „Za- 
sadnicza pomyłka”, 

Następny artykuł Anny Paradowskiej 
Szelągowskiej „Zagraniczna prasa kobieca” 

W dziale literackim czytamy: „Nieznane 

    

p 

   

    

listy ada do męża , Heleny Bo 
gusze „t. „Arkadjusz Ko- 
walski Księżycowa lalka* — Wandy 
Sztekkerowe ). 

stępnie „Salon Grafiki* — N. Samoty- 

dalszy ciąg Konkursu Literackiego 
i wiełe innych. 

W” dodatku „Mój Dom* — rady prakty- 
czne dla pań, wskazówki kułinarne i mody, 
Na tablicy robót wzór łudowy na serdak z 
motywami ze Szczawnicy — M. Stefkowej. 

  

Teatr Lutnia. 
j Pan Lamberthier. 

Wesoły komedjopisarz francuski 
posłanowił napisać dramat. Co więcej 
skondensować całe zajście na dwóch 
osobach a inne osoby zamięszane w 
tem zdarzeniu umieścić po za slu- 
chawką telefonu. I.taką jest maestrja 
francuskiej „roboty* konstrukcyjnej, 
że nic się nie dłuży, a napięcie drama- 
tyczne wzrasła z nieubłaganą konsek- 
wencją. pogrążając dwoje łudzi w co- 
raz straszniejsze konflikty sumienia z 
uczuciem i obowiązkiem. U jrzeliśmy 
dzieje dwojga młodych lekkomyśl- 
nych ludzi, artystę o przeczulonych 
nerwach który stąpa przez życie jak 
po rozżarzonych kamieniach, odczu- 

wając wibracje otaczającej go atmos- 
fery, i ją modystkę obdarzoną opatrz- 
nościowym parrain (ojcem  chrzest- 
nym), który w istocie jest jej bogatym 
protektorem. 

Miłość tych ludzi, szczera zupełnie 
ze strony mężczyzny, ale i ze strony 
kobiety prawdziwa, zatruta jest u źró: 
dła kłamstwem, jak jadem roszczepia- 

Sztuka w 3-ch aktach. FH. Verneuilla, 
Występ p. Modzeliwskiej i p. Węgierki. 

jącym zdrowe komórki organizmu. 
Kobieta wyobraziwszy sobie że tak 
być musi i tak jest najłatwiej, brnie w 
coraz nowe kombinacje, coraz mozoł- 
niej toruje sobie drogę w sieci wykrę- 
tów, a mąż zmienia się stopniowo w 
inkwizytora, ale wrócić nie 
rzetelna to prawda, jak i to że fałsz, 
oszukiwanie, wydaje ze siebie jakiś, 
rzec można, mistyczny zapach, odczu- 
wany delikatnemi nerwami tych, któ- 
rych dotyczy. Ileż razy zdarzyło się 
tak że nikt dowodów nie ma, a jednak 
czuje się, pewność dotykalną, nama- 
calną prawdę, że otoczonym się jest 
kłamstwem i oszężkaństwem. Coś ema- 
nuje wtedy z ludzi. Oczy ich unikają 
spojrzenia wprost, słaniają się jak 
brudne cienie po kątach, schodzą + 
drogi milczkiem... są jak złodziej czy 
morderca co zadał cios w plecy i umy- 
ka, udając niewiniątko, uśmiechając 
się jak pierwiej, niby ten sam przyja- 
ciel, ta sama życzliwa czy kochająca 
kobieta ale coś odpycha, eoś ostrzega: 

można, : 

fałszu! sł 
Dotyczy to również dobrze groma- 

dy ludzi, jak poszczególnych osób. 
Wrażenia tego doświadczyli nieraz 
ludzie stojący na czełe stronnictw, u- 
grupowań kiedy wchodząc w pewne 
środowisko doświadczyli wrażenia, że” 
zostaną tu oszukani, odczuli w rodzi- 
nach ale zwłaszcza odczuwają te sub- 
telne, nieujawnione jeszcze w nauce 
prądy, kochające się pary. Tam intui- 
cja tych spraw jest czasami tak zdu- 
miewająca, że dochodzi do jasnowi- 
dztwa i przez to męczarnie stają się 
specjalnie okrutne, ciosy specjalmie 
trafne, wałka : szczególnie zjadliwa. 
Bo w okłamującym rodzi się jakaś 
zawziętość bronienia swego kłamstwa 
z taką namiętnością, jak inny broni 
swej świętej prawdy życiowej. Często 
bowiem na tej kruchej i złudnej pod- 
stawie kłamstwa coś zostało zbudować, 
jakieś korzyści osiągnięte, coś kupione: 
spokój (pozorny i krótkotrwały, ale 
cenny), dobrobyt, (wciąż na łasce zda- 
rzeń, ale tem łapczywiej używany), mi- 
łość wreszcie, która się prędzej czy póź 
niej zemści za najstraszniejszą wzglę- 
dem niej zbródnię ale narazie, dzis— 
jutro, daje 2 омосе.. „ W kłamią- 

NPK 

: zbliżaj się, od ciebie wieje zaduch cym wyradza się dzika drwina z tego, 
który się daje łatwo oszukiwać i nie 
widzi naprzemiany z trwogą że przej- 
rzy, okłamywany żyje w ciągłym ogniu 
podejrzeń, niepokoju rozdrażnionej 
miłości własnej i upokorzonej dumy, 
wyrazda się w nim chęć podstępów pod 
chodzeń; złapania na gorącym uczyn- 
ku, i sam idzie za przykładem tego, 
który pierwszy zaczął. Kłamie też by 
śledzić, by podejść, by wyciągnąć 
prawdę, by wreszcie oddać piękne za 
nadobne i oboje grzęzną w bagnie w 
którem już tylko nienawiść lub śmierć 
jest logicznym finałem. 

Wszystkie te drgawki dwojga ludzi 
wpłecionych w jadowite koło kłam- 
stwa, odtworzył autor z całą precyzją 
kunsztu pisarskiego, z subtelnem zro- 
zumieniem odchyleń duszy ludzkiej 
od jej istotnej drogi, a zarazem z tą 
przedziwną maestrją architektoniki 
scenicznej, która tak wyróżnia francu- 
skich pisarzy. Nic się u nich nie chwie 
je, nic nie jest dziełem autora, tylko 
wszystko wywiązuje 'się z założenia, 
wyprowadza się, nie jak u naszych pi- 
sarzy z zamierzeń literackich, ale z 
biegu życia które bywa nielogiczne. 
miewa małpie skoki, ale wszystko co 
jest w człowieku wiąże w trzymający 

  

się ogniwami łańcuch, drgający od po- 
czątku do swego końca tym samym 
prądem. 

W tym trzyaktowym djalogu mi- 
mo bardzo męczącą sytuację i coraz 
większe zagęstwienie materjału dra- 
matycznego wkoło bohaterów, potrafił 
autor nie znużyć, gdyż zręcznemi zwro 
tami w biegu zdarzeń utrzymał widza 
w napięciu ciekawości jak też się rzecz 
cała rozwiąże? Z całą jaskrawością 
wykazuje amoralność kobiety i jej fa- 
talizm w płynięciu po linji najmniej- 
szego oporu, ale też i u mężczyzny, 
podławy strach przed prawdą, której 
szuka, ale się w ostatniej chwili cofa, 
aż uniesie go obelga pana Lambert- 

* hier, którą sam sprowokował. 
Warszawscy goście dali koncert 

gry scenicznej bardzo subtelnej i zara- 
zem malowniczej, gdyż grać tę sztukę 
w zatartych półtonach, zrobiłoby z niej 
dużo akcji, klękań i tarzań się u stóp 
całusów i szarpania lub gładzenia po 
włosach, gestów iszlochów. Przełado- 
tej sztuce wpadnięciem w melodramat 
P. Modzelewska uniknęła tego grając 
przytem niezmiernie « prawdziwie, 
przeżywając na scenie tragedję boha- 
terki: jej umęczona i chwiłami jakby 
osłupiała twarz kobiety, która widzi 

w co brnie i nie ma pojęcia jak sobie 
dalej radzić była doskonałem odbi- 
ciem wrażeń wewnętrznych. Zacho- 
wała przytem chwalebny umiar w sce- 
nach dramatycznych. P. Węgierko 
był cokolwiek sztuczny: i głos i gra 
robiła często wrażenie doskonałej ro- 
boty scenicznej, ale nie wibrowała cie- 
płem uczucia lub cierpienia jak u jego 
partnerki, chociaż miała wszystkie od- 
powiednie intonacje i gesty i miała 
skoncentrowanie siły w zabarwieniu 

Publiczności było pełniusieńko, eli- 
ta Wilna stawiła się by ogłądać gości 
ze stolicy, ale... w antraktach jęczeli 
cii owi że czemu taka męcząca sztu- 
ka? I czemu tylko 2 osoby?. Najfatal- 
niej wyszli na przedstawieniu ci, co 

znając coś tam Verneuilla spodziewa- 
li się farsyt... 

Godne pożałowania były ich fizjog- 
nomje, możeby dawać małe streszcze- 
nia sztuk przed premjerami by zaw- 
czasu podzielić ludzi na chcących się 
śmiać czy płakać na przedstawieniu? 

——H ro. 
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WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Dzisna wyrzuciła zwłoki zastrzelonego 

mężczyzny. 
Wartkie fale Dzisny wyrzuciły w dnia 

wezorajszym wpobliżu Leonpola (gm. leon: 
polskiej) trupa jakiegoś mężczyzny z trze- 
ma ranami postrzałowemi. 

Nazwiska zamordowanego narazie nie u- 
jawniono. 

Przypuszezają, że jest to ueiekinier z Ro 
sji sowieekiej zastrzelony, podezas przekra- 
dania się przez granicę, przez sowieckieh 
żołnierzy. Trupa zabezpieczone do przybycia 
władz śledczych. — @ 

  

L życia spółdzielczości na wsi. 
Przy hucie szkl. od r. 1922 istnieje spółdziej- 
uia spożywców. Rozwój tej spółdzielni szyb- 
ko postępuje jak widać z powyższej tabel:: 

Rok 1926 55.838 1.017 

Rok 1927 130.026 6.682 
Rok 1928 200.315 13.179 
Rok 1929 178.667 10.612 
Rok 1930 210.197 13.948 

Obecnie spółdzielnia posiada kapitały 
własnego 36.675 zł., a przec. obrót miesięcz- 
ny wynosi 18.000 zł, z tego widać, że spół- 
dzielnia jest zasobna w kapitały własne i 
może prowadzić sklep kolonjalny wyłącznie 
na fundusze własne. Prócz działu artykułów 
spożywczych spółdzielnia prowadzi dział bia 
wałny oraz odzieżowy. W roku ub. lokal 
sklepu został podwójnie rozszerzony. 

W roku bież. powstaje przy spółdzielni 
Kasa Oszczędności. W projekcie jest urucho- 
inienie własnej piekarni. W roku ubiegłym 
spółdzielnia sprzedała, między in.: pieczy- 
wa za 14.646 zł., mąki psz. — 19.114 zł., tłu- 
szczu i wędlin — 31.428 zł., cukru — 21.945 
zł. cukierków i słodyczy — 8.304 zł., ma 
tokciowych — 32.197 zł, galanterji — 19.655 
złotych. 

Powodzenie swe spółdzielnia zawdzięcza 
swemu troskliwemu kierownikowi p. Kowal- 
skiemu lgnacemu, przychyłnemu współdzie 
daniu właściciela huty p. Stolle Bronisława, 
oraz rzetelnej pracy kierownika sklepu p. 
Druetta. Członków spódzielnia posiada 112* 
udział wynosi 30 zł. E. B. 

GŁĘBOKIE 
+ Z Powiatowego Komitetu Opieki Nad 

Grobami Nauezycieli. W myśl zapowiedzi w 
odezwie do ogółu nauczycielstwa powiatu 
dziśniejszego podajemy, że do dnia 30-go 
marca wpłynęło do Komitetu z ofiar 170 zł. 
78 gr. z następujących rejonów: Głębokie 
58,15 zł., Szarkowszczyzna 21,52 zł, Herma- 

nowicze 20,55 zł., Prozoroki 20, Dzisna 13.02 
zł. Jazno 11,90., Dokszyce 11,90 zł. Por. 
płiszki 11.52 zł, Łużki 7,22 zł. Dotychczas 
nie wpłynęło jeszcze nic z rejonu Parafja- 
nów, Plisa i Załesie. Sądzimy, że nastąpi lo 
w dniach najbliższych. 

T. A. Jarzyna 
Przewodniczący Komitetu. 

— W odpowiedzi na bzdury p. Adarua 
<Chomicza w „Głosie Wiłeńskim*. W 7-mym 
numerze „Głosu Wiłeńskiego* ukazał się ar- 

tykuł podpisany przez P. Adama Chomi: 
p. t. „Pasorzyty naszego powiatu (pow. dzi- 
šnienski). Za pasorzytów tych p. Chomicz u- 
ważą nauczyciełstwo szkół powszechnych, 
które w dodatku nazywa „plagą naszego po 
wiatu“. Żeby dodać swym słowom powagi, 

sza się wyżej wymieniony za wyrazie 
i całego powiatu, chociaż nieco daiej 

dziwi się, że nikt nie wie o tej właśnie pła- 
dze. Konkretnych zarzutów oczywiście nie 
podaje, bo podać nie może chociażby z tych 
względów, że nie zna całego powiatu. 

Za ujmę uważałby sobie nauczyciel, gdy: 
by chciał na te brednie odpowiadać wzgle: 

-dnie wyciągać odpowiednie konsekwencje. 
Cała notatka bowiem świadczy o tem, że jej 
autor nietylko jest zupełnym analfabetą, o 
ile chodzi o zagadnienia szkolne i oświalo- 
we, i nietyłko w swych wywodach nie jest 

zgodny z zasadami logiki, ale nawet przeczy 
im w zupełności. 

Jest to zresztą codzienny pokarm, kto- 

rym Redakcja „Głosu Wileńskiego” karm: 
(przeważnie bezpłatnie) swoich czytelników, 
więc nie można się dziwić, o ile zamieściła 
i to. 

Pana Chomicza i Redakcję wyżej wymie- 
nionego pisma odsyłamy do urzędowych da- 
nych, o ile chodzi o pracę nauczycielstwa w 
powiecie, (ewentualnie o zapoznanie się z 
nią we wszystkich miejscowościach w powie- 
ciej, oraz do zajęcia się sprawami, w któ- 
rych są przymajmniej trochę kompetentni. 

O. S. P. 

   

  

  
  

    

   

  

   

  

   

   

   
   

  

   
     

      

   

RADOSZKOWICZE 
+ Zakończenie kursu I Państwowej Wę 

drownej szkoły Rolniczej Żeńskiej odbyło 
się w Radoszkowicach w dniu 19 b. m. w 
obecności starosty pow. mołodeczańskiego p 
„Jerzego de Tramecourt, inspektora rolnictwa 
Urzędu Woj. w Wilnie inż. M. Gaweckiego, 
przedstawicieli miejscowych władz i- orga- 
nizacyj oraz licznie zebranych rodziców wy- 
<howanek i zaproszonych gości. 

Zebranie zagaiła kierowniczka kursów p. 
Marja Jęczmykówna, następnie referaty 
dziedziny ogrodnictwa i gotowania wygłos 
ty ucznice, poczem nastąpiło rozdanie świ 
dectw. Po przemówieniach p.p. starosty, in- 
spektora rolniczego i innych zebrani zwie- 
dzili wystawę uczenic. Wieczorem w sali 
magistratu odbyło się przedstawienie ama- 
torskie i zabawa. 

DAUGIELISZKI (p.święciański) 
+ „Szkodliwe zmiany nauczycieli". Życ 

każdego narodu jest zależne od wartości po- 
szczególnych obywateli, którzy swą treścią 
duchowo-narodową, tworzą nierozerwalną 

<ałość, o wspólnych cełach i dążeniach. Jed- 
nostki oporne zdrowym zasadom życia ogó- 
łu. posiadające spaczony charakter, zgniliznę 
moralną i nie dające się wychować na dob- 
rych obywateli, usuwane są w ciemny kąt, 

by tam w wiecznym mroku zakończyć swój 
nikczemny żywot. 

Państwo Polskie przeżywało różne czasy 
Epoka Saska stanowi najsmutniejszą kartę 
jej historji. Sas, cudzoziemiec poparł zdemo- 
ralizowaną część społeczeństwa, poparł „kie- 
liszek*, blagę i „idjotyczne frazesy „całują 
rączki i padam do nóżek* a tem samem 

    

  

  

   

   

   

  

strącił losy narodu Polskiego w otchłań wi 
kowej niewoli. Dziś u steru Państwa nasze- 
go słoi silna, zdrowa większość, na czele z 
Wodzem, Marszałkiem Piłsudskim. Zdrowe 
idee, dążenia i postępowanie tej większości 
narodu, czczone są przez ogół obywateli. 
Niedopuszczalnem więc jest, by wrogowie 
większości, miescowe wykolejone indywidua 
mogły mieć ujemny wpływ na życie ogółu. 
podawaniem do prasy fałszywych wiadomo- 
ści o ich działalności. Mam tu na myśli sz. 
autorów, którzy na łamach „Ech Krajo- 
wych* w Nr. 7 i 14 „Slowa“ b. r. poruszyli 
kwestję zmiany nauczycieli w pow. święciań- 
skim. W pierwszej notatce p. t. „Szkodliwe 
zmiany nauczycieli*, podpisanej przez ukry- 
wającą się p. Miejscową sprawa rozminęła 
się całkowicie z zasadniczą prawdą, bądź z 
nieświadomości autorki wynikłej z nadmiev- 
nego przeczulenia, bąźd też z powodu urazy, 
uczucia zemsty i t. p. 

Nie przeczę, że zmiany naucz. w pow. 
święciańskim miały miejsce, lecz przeciwnie. 
przewiduję, że będą one stosowane jeszcze 
lat kilka. Nie jest to jednak chęć „pokazania 
władzy”, jak pisze Miejscowa, jest to tyl. 
ko troska o stan szkolnictwa powszechnego, 
na wschodnich rubieżach pogranicza polsko- 
litewskiego, gdzie władze muszą działać o 
strożnie i drogą ewolucji dochodzić do po- 
prawy stosunków. Dotychczas dotkliwie od- 
czuwano brak sił nauczycielskich ze znajo- 
mością jez. litewskiego. Obsadzono więc po- 
sady nauczycielskie niedoukami, ludźmi nie- 
przygotowanymi do zawodu nauczycielskie- 
go (byleby ze znajomością jęz. litewskiego". 
którzy później dokształcali się w majątkach 
j. np. Oganowski w maj. Koziczyn. (Pisał 
sam o tem w 14 „Slowa“). 

Ufundowanie Seminarjum Naucz. w Świę- 
cianach nie było bezcelowem posunięciem 
rządu. Placówka ta spełnia wielkie zadanie 
na terenach zamieszkałych przez ludność li- 
tewską. Od roku 1928 do czasów dzisiejszych 
wydała ona 108 ludzi fachowych, ze znajo 
mością jęz. litewskiego, którzy dziś z wiel- 

kiem poświęceniem się pracują nad polep 
szeniem doli wieśniaka-Litwina. Zmiany na- 
uczycieli w po viecianskim były więc ko- 
niecznym objawem i świadczą 0 _ postępie 
pracy naszych szkół. 

Praca 4 prawosławnych w szk. pow. o lu- 
dności katolicko-litewskiej tłumaczy się tem, 
że władają oni jęz. litewskim, i mają pelnė 
kwalifikacje zawodowe. Władze stoją tu na 
gruncie człowiczeństwa i tolerancji religij 
nej. Prawa obywateli polskich są równe. 
Niema tu nic do zarzutu, tem bardziej że 

    

   

              

prawosławni pracują w szkołach wy: Zor- 
ganizowanych. * 

Co do osoby p. E. Pietkiewi naucz. 
szk. pow. w Zujkach to zapewniam, że zo- 
stał on ocz ony niesprawiedliwie. Była to 
osobista ur p. Miejscowej. Jest on dob- 
rym urzęd i pracownikiem społecz: 
nym. Wygłasza 2 razy tygodniowo odczyt w 
„Strzelcu” w Ignalinie. Cieszy się najlepszą 

opinją owego społeczeństwa i 
tylko takiemu można było powierzyć odpa 
wiedzialne stanowisko naucz. szk. pow. w 
Zujkach. Nie o pracę szkół chodziło p. auto- 
rom, lecz o zareklamowanie siebie i potępie- 
nie innych. S. W. O. 

BZISNA 
-+ ZAGADKOWA ŚMIERĆ. Przedwczoraj 

zgłosił się do mieszkańca wsi Leśniki (gmi- 
ny rzeszańskiej) Michała Śledziejewskiego ja 
kiś nieznany mu osobnik, który prosił o no- 
cleg. Nazajutrz Śledziejewski znalazł swego 
gościa martwego w łóżku. 

Ze znalezionych przy nim dokumentów 
ustalono, że jest to Kazimierz Malinowski. 
Przyczyna Śmierci nieustalona. Zachodzi 
przypuszczenie, że popełnił on samobójstwo 
Dochodzenie w toku. (e 

MEJSZAGOŁA 
+ ARESZTOWANIE PRZEMYTNIKÓW 

I FAŁSZERZY PIENIĘDZY. W dniu wczo- 
rajszym iunkejonarjusze P. P. zatrzymali 2 
podejrzanych osobników, przy których znaie 
ziono przemyconą sacharynę i fałszywe 5-cio 
złotowe monety. Dochodzenie ustaliło, że są 
to mieszkańcy wsi Podworańce gm. mejsza- 
golskiej, Michał Kalinowski i Kazimierz Pie- 
lecki. 

Przemytnicy i fałszerze 
areszeie gminnym. 

Policja mejszagolska wdrożyła docho* 
dzenie gdyż zachodzi przypuszczenie że sa 
oni członkami dobrze zorganizowanej ban- 
dy przemytniezo-fałszerskiej. (e) 
RUNER DRZEW POZO OZ ZSO 13 

ы ° 
Silne lotnictwo 

to potega Panstwa! 
S i ia 

Prace sądu okręgowego 
na prowincji. 

Do Wołożyna wyjechał skład sądu okrę- 
gowego w osobach p. p. sędziów: St. Miłasze 
wicza, J. Zaniewskiego i óry, który po- 
cząwszy od dnia 24 do 30 b. m. rozpatrywać 
będzie sprawy karne wynikłe na terenie pow 
wołożyńskiego. 

Na wokandzie sesji znajduje się 20 spraw 
W charakterze sekretarza sesji delegowany 

został naczelny sekretarz III wydziału karne- 
go S. O. p. Leon Wilkowicz. 

Oskarżenie popierać będzie p. prokurator 
Cz. Baniewicz. 

P. sędzia Orlicki, wyjechał do Postaw, 
gdzie w trybie uproszczonym w okresie od 
23 do 29 b. m. rozpozna 43 sprawy karne. 

K. 
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Wyimaginowane nadużycia * 
Ww D. T. „B-cia Jabtkowscy“. 

Mimo to. że przewód sądowy przeprowa- 
dzony w grudniu ub. r. przed sądem okręgo- 
wym w sprawie nadużyć popełnionych ja- 
koby na szkodę Wil. Domu Towarowego 

„B-cia Jbłkowscy* przez ówczesnego dyrek- 
tora tej firmy p. Edwarda Desza. dowiódł - 
bezzasadności stawianych zarzutów, a wyrok 
zapadł uniewinniający podsądnego, urząd 
prokuratorski a z nim i pełnomocnik firmy 
poważnie zainteresowanej w udowodnienin 
winy b. szefa firmy z którym w nie prakty- 
kowany sposób rozwiązano umowę, odwołali 
swe do wyższej instancji. 

Sąd apełacyjny w składzie pp. sędziów: 
Juudziiła Iijina i Eydrygiewicza z tych wzgle 
dów powtórnie zajął się tą sprawą. 

Oskarżenie wznosił wiceprokurator p. Ko- 
Diar, a powództwo cywilne popierał pelno- 
mocnik firmy mec. Wł. Raczkiewicz. 

Na rozprawę stawił się osobiście podsąd- 

   

ny p. Desz oraz jego obrońca mec. Kulikow- 
ski. 

Przez dzień cały sąd przesłuchiwał świad 
ków i badał aż trzech zawezwanych biegłych 
buchalterów i wreszcie o godz. 8-ej wiecz. ot- 
worzył rozprawę stron. 

Prokurator w krótkiem przemówieniu po- 
pierał oskarżenie, a pełnomocnik powództwa, 
zabierając dwukrotnie głos starał się wyka- 
zać złą wolę podsądnego w stosunku do fir- 
my. 

Mec. Kulikowski, podobnie jak w sądzie 
okręgowym, rozprawił się z oskarżeniem druz 
gocząc go doszczętnie uwidoczniając genezę 
jego powstania, co zaszczytu firmie nie przy- 
niosło. 

Sąd po krótkiej naradzie uniewinniający 
p. Desza wyrok pierwszej instancji zatwier 
dzil. 

Ka-er. 

E UR ВВа 

Krótkie refleksje nad artykułem 
„hatrważająca sytuacja 
szkolnictwa w Wilnie”. 

Ponieważ grubo wydrukowany i 
„zatrważająco* brzmiący tytuł artyku 
łu, o którym powyżej mowa, zwrócił 
z pewnością uwagę wielu czytelników, 
chcę tu skreślić retleksje, które mi na- 
sunął artykuł. Znam pracę szkolną w 
Wilnie od lat 25, pamiętam jeszcze taj 
ne szkółki, które się mieściły konspi- 
racyjnie w różnych suterenach, podda 
szach i kątach. Widziałam powstawa- 
nie szkół wileńskich „Komitetu Edu- 
kacyjnego*, po odzyskaniu niepodleg- 
łości (a też i za niemieckiej okupacji! 
i zupełnie jasno zdawałam sobie spra- 
wę, że na podstawie tajnej, cichej, kon 
spiracyjnej pracy suteren i poddaszy 
tak odrazu mogło stanąć obszerne 
szkolnictwo powszechne i średnie 
zmontowane i dające radę spadają- 
cym na nie obowiązkom. 

Praca była wielką i pełną poświę- 
cenia, a ci ludzie co uczyli i ci rodzice, 
którzy posyłali dzieci swe do tajnych 
pierwotnie, a następnie prywatnych 
(Komitetu Edukacyjnego) szkół cenili 
szkołę z trudem zdobytą i był dobry 
stosunek społeczeństwa do szkoły 

Ze szkołą wolną, w wolnem państ- 
wie przyszedł przymus szkolny. Do 
szkół obecnie idą tłumnie wszystkie 
dzieci. Państwo dba o oświatę i z pe- 
wnością znajdą się siły i środki, aby 
wszystkie dzieci do szkoły trafiły, cho- 
ciażby nauka miału być w ciągu paru 
lat przed i popołudniowa we wszyst- 
kich szkołach powszechnych miasta 
Wilna. 

Wciąż dają się słyszeć głosy. że 
budynek na Antokolu jest nadmiernie 
luksusowy, nadmiernie kosztowny 
„Tam, gdzie chodzi o oświatę, niema 
zbytku”, słusznie powiedział czcigod- 
ny ksiądz biskup Bandurski przy wy- 
święcaniu budynku szkoły Im. Włady- 
sława Syrokomli na Antokolu. Piękny 
to zwyczaj, że budynki szkolne są de- 
dykowane ludziom zasłużonym dla 
kraju. Szkoła antokolska jest niejako 
pomnikiem Władysława Syrokomli i 
zaiste tysiąckrotnie więcej warta niż 
szablonowe odlewy i rzeźby figuralne 
— plastyczne, gdyż taki pomnik może 
i musi się stać mocarnym pomnikiem 
ducha. 

Oglądałam budynek szkoły anto- 
kolskiej i mam w swej pamięci do p»- 

„równania z nim szkoły w Kopenhadze 
Helsingen i Helsingborgu, zwykłe szko 
ły powszechne Duńczyków i Szwedów 
i powiem, że pod względem komfortu 
nie dorównał im budynek szkoły im. 
Władysława Syrokomli. 

Projekt budowania tanich i prymi 
tywnych szkół narazie wydaje się 
praktycznym, lecz z czasem okaże się - 
bardziej kosztownym niż stawianie 
odrazu gmachów odpowiadających wy 
mogom kultury europejskiej, bo z cza- 
sem będziemy się musieli wstydzić 
tych budynków i będziemy musieli je 
demolować, przekreślając nieproduk- 
cyjnie poniesione na ich wystawienie 
sumy, aby je zastąpić odpowiedniemi 
do potrzeb kulturalnych narodu bu- 
dynkami. > 

O ileśmy mogli w niewoli i nędzy 
„w suterenach i na poddaszach stwo- 
rzyć fundamenty do naszego wolnego 
szkolnictwa, musimy "mieć tyle wytr- 

wałości odwagi i zapału, aby przetr 
wać jeszcze kilka lat w warunkach 
ciasnoty, a pobudować sobie szkoły —- 
pałace kultury. 

Społeczeństwo powinno te potrzeby 
zrozumieć i być ofiarne. Jest szkoła 
im. Syrokomli, niechże się zbierają 
fundusze na pomnik— szkołę im. Mi- 
ckiewieza, Słowackiego, Kraszewskie- 

go, Śniadeckich, Lelewela, Orzeszko- 
wej i wielu jeszcze ,wielu naszych wiel 
kich, które to pomniki napewno więk- 
szy hołd im oddadzą niż pomniki śpi 
żowe, chociażby arcydzieła sztuki na- 
wet. Wacława Fleury 

Przyp. Red. Zamieszczając powyższe uwa 
gi zasłużonej działaczki oświatowej nie mo- 
żemy jednak powstrzymać się od wy i 
pewnych wątpliwości, optymizm 
uzasadniony. Rachować na ofi 
czeństwa byłoby grubą naiwnością, a, jak po- 
daje zamieszczony przez n rtykuł, państwo 
również nie po: tecznych środków. 
by zapewnić stkim dzieciom naukę. W 
tych warunkach niema co myśleć 9 „pałacach 
kultury”, lecz trzeba budować skromne izby 
szkolne w myśl przysłowia: „tak krawiec 
kraje, jak materjał staje”. 
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SPORT 
Treningi strzeleckie. 

Z uwagi na przypadające w r. b. „Naro 
dowe i Międzynarodowe Zawody Strzeleckie”, 

które odbędą się w lipcu i sierpniu b. r. wa 
Lwowie, z inicjatywy Komendy Obwodu P. 
W. zorganizowane zostały treningi strzeleckie 
z broni małokalibrow i wojskowej. 

Szkolenie strzeleckie każdego miesiąca bę- 
dzie zakończone zawodami o odznakę strze- 
lecką poczynając od klasy 3-ej do osiągnię | 
cia ewentualnie odznaki i sprawności strze- 
leckiej 1-ej klasy i strzelca wyborowego. 
Treningi z broni małokalibrowej będą odby- 

wały się na strzelnicy Pióromont co czwartki 
i soboty od godz. 17. Treningi z brohi woj- 
skowej w niedziele na strzelnicy w Bołtupiu 
i Zakrecie. 

Zarząd Koła Z. O. R. apeluje do Sz. Kole- 
gów ofic. rez. i podch. rezerwy mających za 
miłowanie do strzelania, ażeby zechcieli za 
pisać się w terminie do dnia 28 b m. w se- 
kretarjacie Związku Ofieerów Rezerwy, każ- 
dego dnia od godz. 17.30 — 18.30 podając z 
jakiej broni chcą treno ю 

Po terminie zgłoszenia nie będą uwzględ 
niane. 

      

     

    

WI LENS Ak 1 

Strzaly podczas požaru. 
W dniu wezorajszym o godz. B wiecz. 

straż ogniowa została zaałarmowana  wia- 
domością o wybuchu groźnego pożaru w 
składzie aptecznym przy uliey  Rudniekiej 
Nr. 6. 

Po przybyciu straży na miejsce wypadku 
okazało się, że alarm był przesadzony, gdyź 
w rzeczywistości paliła się jedynie sadza w 
kominie. 

Tymezasem na ulicy Rurnickiej utworzył 
ło się zbiegowisko. Nagle wśród zebranego 
tłumu roległy się dwa strzały rewołwerowe 

wywołująe wśród zebranych zrozumiałą pa- 
nikę. W tej ehwili jednak przechodzili wy- 
wiadowcy wydziału śledezego, którzy strze- 
lającego aresztowali. 

Okazał się nim 19-toletni Jerzy Portnie 
jew. Po odprowadzeniu do wydziału šied- 
czego Portniejew przyznał się że strzelał w 
celu wywołania paniki wśród tłumu eo mia- 
ło mu sprawić... przyjemność. 
Podezas rewizji znaleziono przy nim auto- 
matyczny straszak. Portniejewa pozostawio- 
no w areszcie. (e) 

  

KRONIKA 
  

  

T  Driš: Wojeiecha b. m. 
Czwartek 
23 Jutro: Jerzego m. 

Wschód słońca—g. 4 m, 23. 

O zedki еа ВО 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. 8. B. 

w Wilnie z dnia 22 IV—1931 roku, 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 754 

Temperatura średnia +- 119 C. 

3 najwyższa: - 16° С. 

„|  najnižeza: - 8° С. 

Opad w milimetrach: šlad. 

Wiatr przewažejący: poludniowy. 

Tendencja baroms spadek, potem wzrost. 

Uwagi: półpochm., przelotny deszcz. 

Ė ` MIEJSKA 
— Udogodnienia w ustawie meldunkowej. 

Na ostatniem pósiedzeniu Magistratu zapa- 
dła uchwała, wprowadzająca poważne udo- 
godnienia w ustawie meldunkowej dla 
wszystkich stałych mieszkańców m. Wilna. 
Udogodnienia te w pierwszym rzędzie pole- 
gają na wprowadzeniu inowacji w postaci 
skasowania obowiązku meldowania i wymel- 
dowania osób opuszczających czasowo teren 
miasta. Nadal obowiązek meldunkowy spo- 
czywa na osobach podlegających obowiąz- 
kowi służby wojskowej i to tylko w tym wy 
padku o ile wyjeżdżają z Wilna na czas 
dłuższy od dwóch miesięcy. 

— Nowy budżet miasta. Od szeregu mie- 
sięcy trwające prace Magisratu nad ukła 
daniem preliminarza budżetowego na rok 
1931-32 zostały już, jeżeli chodzi o budżet 
zwyczajny definitywnie zakończone. Nowy 
budżet miasta zamyka się po stronie do- 
chodów sumą 10.819.076 złotych. Wydatki 
obliczane są na sumę 10.300.000 złotych. 

Różnica między temi cyframi jest prze- 
znaczona na pokrycie zobowiązań wyniks- 
jących z lat poprzednich. = 

Ogólnie rzecz biorąc nowy preliminarz 
budżetowy miasta jest o 10 proc. mniejszy 
od zeszłorocznego. 

Obecnie są w pełnym toku prace nad 
układaniem budżetu nadzwyczajnego, który 
jak się dowiadujemy będzie mniejszy od ze- 
szłorocznego o całe 60 proc. 

Nowy projekt budżetu przed obrady Ko- 
misji Finansowej wpłynie w końcu kwietnia 
w pierwszej zaś połowie maja na plenum 
Rady Miejskiej. 

— Ostatnie przygotowania do rozwiąza- 
nia zagadnienia komunikacji autobusowej. 
W początkach przyszłego tygodnia ma być 
zwołane nadzwyczajne posiedzenie Magistra 
tu dla ostatecznego rozpatrzenia obu oferi, 
ubiegających się o koncesję firm „Spółdziel- 
ni* i „Arbonu*. Na posiedzeniu tem Magi- 
strat prawodopodobnie poweźmie już w 
sprawie autobusowej konkretny wniosek, 
który zostanie przedłożony na plenarne po- 
siedzenie Rady Miejskiej celem ostatecznego 
zaakceptowania. 

ARTYSTYCZNA. 
— Warszawska „Zachęta* w Wilnie. Jak 

się dowiadujemy, w pierwszych dniach maja 
nastąpi w Wilnie otwarcie wystawy obra- 
zów warszawskiej „Zachęty*. Prowadzone z 

dyrekcji „Zachęty* pertraktacje wydały 
pozytywny pomyślny dla Wilna rezultat. 
Wystawa mieścić się będzie w lokału Wileń. 
skiej stałej Wystawy Obrazów przy ulicy 
Wielkiej 14. Mieszcząca się obecnie II Wy. 
stawa Artystów Wileńskich otwarta będzie 
dla wszystkich tylko do dnia 28 b. m. 

SPRAWY AKADEMICKEE. 
-— „Czwartek Akademieki*. Dziś o godz 

20 min. 15 w Ognisku Akademickiem (ul. 
Wielka 24) „Żywa Gazetka*. Wstęp wolny. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kuratorjum Okr. Szk. upoważniło dys. 

szkół w Wilnie do samodzielnebo uregu- 
lowania sprawy uczęszczania młodzieży 
szkolnej na przedstawienia teatralne i kine: 
matograficzne i zaleciło jednocześnie wspó! 
działanie w tej sprawie z rodzicami i opie- 
kunami uczniów. 

  

HARCERSKA. 

— Komunikat organizatorów obchodzi 
„Bazyliszka*. W ubiegły wtorek odbyło si» 
posiedzenie delegatów grup chodzących co 
roku po kolędzie, na mocy którego, wszy- 
scy z nich postanowili wz w uroczy 
ściach obchodu „Bazyliszka* czynny udział 

strojach rycerzy, królów i djabłów, jako 
ysta potwora. s 

W dniu 25 b. m. o godz. 20,15 odbędzie 
się Wieczór Koncertowy w Sali Miejskie; 

(Końska 1) z udziałem chóru „Hasło* pod 
batutą pana Żebrowskiego, oraz z udziałem 
najlepszych orkiestr wojskowych. Wstęp za 
biletami w cenie 30 gr. Pierwsza część t 
Koncertu nadawana będzie przez Radjo Wi- 

na wszystkie rozgłośnie Polskiega 
Tak więc z wileńskim tegorocznym 

„Bazyliszkiem* zapozna się nietylko Wilno, 

lecz i cała Polska. 

       

          

Z KOLEI 
— Przywrócenie pełnej ilości dni pracy 

w warszłatach kolejowych. Zarządzeniem p. 
ministra komunikacji z dniem 1 maja r. b. 
zostaje przywrócona pełna ilość dni prac; 
w tygodniu we wszystkich warsztatach i pa 
rowozowniach kolejow. oraz z tymże dniem 
przywraca się pełna norma wypłacanych pre 
mji w warsztatach. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Wileńskie Towarzystwo Ogrodniez* 

wespół ze Stacją Ochrony Roślin w dniu 24 
i 25 kwietnia o godz. 18 urządza kurs wał- 
ki ze szkodnikami w sadach i ogródkach dla 
ogrodników praktyków i miłośników ogrod: 
nictwa. 

Wykłady odbywać się będą w dniu 24 w 
lokalu Stacji Ochrony Roślin 0. $. В. Ob- 
jazdowa 2 i w dniu 25 w lokalu Zakładu 
Zoologji U. S. B. Zakretowa 22. Wstęp 
wolny. 

— Zabawa dla dzieci pracowników miej- 
skich. W miły sposób uczcił Związek Pra: 

cowników Miejskich pamielną dla Wilna ro 
cznicę wyzwolenia z pod przemocy bolszewi- 
ckiej w dn. 19 kwietnia Urządzona bowiem 
w tym dniu zabawa dla dzieci członków 
związku dała tym małym obywatelom tyle 

i 
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radości i szczęścia, że i dorosłym udzielił się 

nastrój pogodny dający możność przeżycia 
kilku chwil w atmosferze beztroskiego zapo- 
mnienia o zmartwieniach dnia codziennego, 
obniżkach poborów i innych biedach praco- 
wniczych -. 

Zabawa zgromadziła ponad 300 dzieci w 
wieku od lat 10 w małej sali miejskiej przy 
ul. Końskiej. 

Już przy wejściu na salę każde dziecko 
otrzymało ładną czapeczkę z kolorowej hi- 
bułki. Czapeczki o rozmaitych kolorach i 
nieraz dobrze wypracowanych a pomysło- 
wych kształtach przemieniły odrazu całą sa- 
№ w barwną łąkę kwiatów. Orkiestra związ 

kowa istniejąca zaledwie od kilku tygodni 
pod wytrawną batutą kapelmistrza p. Salnic- 
kiego rznęła zawzięcie, a zupełnie poprawnie 
marsze, polki, walczyki i połonezy, podno- 
sząc radosną atmosferę na sali. 

Następnie dziatwa szkoły powszechnej 
„Świt* odegrała obrazek sceniczny w 2-cr 
odsłonach „Pierwiosnek'* symbolizujący ak- 
tualną w danej chwili sprawę powrotu wio- 
sny. Zarówno kierownictwu szkoły, jak i 
młodocianym artystom należą się wyrazy 
szczerego uznania za ładnie pomyślane i pie 
knie wykonane widowisko. Nietylko dzieci 
ale i dorośli, pełni zachwytu podziwiali bar- 
wne korowody kwiatów, wróżek, motyli w 
artystycznie i pomysłowo wykonanych ko- 
stjaumach: Tańce na scenie przy efektach 
świetlnych i pod muzykę orkiestry były na- 
prawdę wspaniałe. Milusińscy z zapartym 
oddechem śledzili piękne widowisko. Podczas 
przedstawienia na sali panowała cisza, a hu- 
czne brawa po zapadnięciu kurtyny świad 
czyły o zachwycie małej publiczności. 

Dobrze pomyślany był również wybór 
króla i królowej zabawy, a malutka para 
królewska, udekorowana wspaniałemi koro- 
nami i obdarzona upominkami była owacyj- 
nie przyjęta przez wdzięcznych poddanych. 

Na zakończenie odbył się pochód dzieci 
z chorągiewkami i rozdanie łakoci. 

I barwny tłum malutkich widzów rozba- 
wiony i szczęśliwy opuścił zabawę, unosząc 
do domu dużo wspomnień radosnych i jas- 
nych, które w późniejszych chwilach szarzy- 
zny życiowej będą im przyświecały przez 
czas dłuższy. 

ad Związku Pracowników 
j zł jak najliczniejszych naśla- 

dowców! Dzieci bowiem u nas mało mają 
chwil pogodnych, są jednak najwdzięczniej- 
szymi widzami sprawiający zaś radość tym 
małym  istotkom czynią naprawdę dobrze. 

— Wilno bierze udział w uroczystościach 
10-tej roeznicy trzeciego powstania gór- 
no-śląskiego. Jak wiadomo, 10-lecie trze- 
ciego powstania górno-śląskiego będzie uro- 
czyście obchodzone. w Katowicach. Na uro- 
czystość tę przybędzie Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej i przedstawicieli rządu. Wo- 
bec tego, że cała Polska bierze udział w tej 
uroczystości, Wilno również przyczyni się 

   

  

* do uczczenia 10-ej rocznicy trzeciego pow- 
stania górno-śląskiego. W związku z. tem 
w dniu wczorajszym z inicjatywy Federacji 
P. Z. O. O. w Wilnie odbyło się przedwstę- 
pne zebranie celem założenia komitetu ov- 
ganizacyjnego i opracowania programu uro- 
czystości górnośląskich, które przypadają na 
dzień 3 maja. 

Bliższe wiadomości o ułożeniu programu 
i o składzie osobowym komitetu podamy 
w najbliższych dniach. Dzisiaj możemy poin 
formować, że m. in. projektowane jest urzą- 
dzenie uroczystej akademji. 

— Zarządzenie Koła Podchorążych Re 
zerwy. Zarząd Koła Podchorążych Rezerwy 
wzywa wszystkich członków Koła, oraz tych 
podchorążych, którzy nie są jeszcze zrzesz 
ni do obowiązkowego stawienia się w sobotę 
dnia 25 kwietnia b. r. o godzinie 18-ej do 
lokalu Kasyna Garnzonowego na doczyt kol- 
pchr. rez. Kluko a na temat 

   
  

  

   
   

     
     

  
„Psychologja  Žalu nia Wycho- 
wawcze Podchor; Zažądzenie powyż- 

sze należy ko nakaz organizacy,- 
ny. którego w 
ło o dyscyplinie i solidarności Kola. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Posiedzenie Wydziału III Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk odbędzie się w dniu 23 
kwietnia r. b. o godzinie 7 wiecz. w lokalu 
Seminarjum Historycznego (Zamkowa 11: 
Na porządku dziennym referat p. Władys- 
ława Studnickiego p. t. Porozumienie Gospo- 

darcze Europy Środkowej. 

— Zebranie Stowarzyszenia Kobiet z 
wyższem wykształceniem odbędzie się dnia 
24 b. m. o godzinie 20 w lokalu Muzeum 
Etnograficzengo — Zamkowa 11. 

Porządek dzienny. Dyskusja na temat: 
Stan nierządu w Polsce i na granice wileń- 
skim; zagają p. p. Adwokatki: Iżycka, Sza 

tukowska. 

— Szóste Zebranie Okręgowe Spółdzielni 
zrzeszonych w Okręgu Wileńskim Związ 
Rewizyjnego Spółdzielni Rolniczych, odbę- 
dzie się w niu 24 kwietnia 1931 roku w sali 
Klubu Handlowego — Wilno, ul. A. Mickie- 
wicza Nr. 83-a (wejście z Placu Łukiskiego;. 

W dniu Zebrania odbędzie w kościele Św. 
Jakóba (przy ul. 3 Maja) o godz. 8-ej rano 
uroczysta Msza Św. 

Obrady Zebrania Okregowego rozpoczną 
się o godz. 9-ej rano. 

— Walne Zgromadzenie właścicieli 
wiarń, kawiarń i jadłodajń. W poniedziaiek 
dnia 27-go kwietnia o godz. 5-ej wieczór od- 
będzie się w lokalu Związku Drobnych Han- 
dlarzy przy ul. Wielkiej 33 Walne Zgroma- 
dzenie właścicieli: piwiarń, kawiarń i jadło 
dajń. 

Porządek dzienny: 1) Sprawy organizacyj 
ne. 2) O podatkach. 3) O kasie wzajemnej 
pomocy. 4) O wybieraniu patentów akcyze- 
wych. 5) Wolne wnioski. 

Prosimy o jak najliczniejsze i punktualne 
przybycie. 

— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze zwy- 
rodnieniem rasy). Doroczne walne Zgroma- 
rzenie członków T-wa Eugenicznego — ой- 
będzie się we czwartek 30 kwietnia o godz. 
4.50 wiecz. w pierwszym terminie i w braku 
quorum o 5-ej w drugim — przy dowolnej 
ilości członków. Lokal poradni Eugenicznej 
(ul. Żeligowskiego 4). 

— Odezyt o ogródkach działkowych. Wi- 
leńskie Towarzystwo Ogrodnicze urządza w 
dniu 28 kwietnia (wtorek) zebranie osób 
zainteresowanych i członków  ogrodków 
działkowych na Sołtaniszkach w sprawach 
organizacyjnych. Na zebraniu tem będzie 
wygłoszony odczyt przez inż. ogrodn. p. 
Katarzynę Wajland-Kiełbińską, p. t. „Naj- 
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racjonalniejsze zužytkowanie ogrėdka dzial- 
kowego*. Wstęp wolny. 

Zebranie odbędzie się o godz. 18 przy ul. 
Orzeszkowej Nr. 11. 

-— Zarząd Wileńskiego T-wa Miłośników 
Fotografji podaje do wiadamości członków, 
że w piątek, dn. 24 kwietnia b. r. o godz. 
18.30 w lokalu bibljoteki Wydz. Szt. ;Pięk- 
nych U. S. B. ul. Św .Anny 4, J. Bułhak wy- 
głosi odczyt p. t. „O zupełnej bezużyteczności 
płyt zwyczajnych”. 

RÓŻNE 
— QOżywiony spęd bydła. W ubiegłym 

tygodniu na targowiska miejskie spędzona 
ogółem 2135 sztuk bydła i nierogacizny, z 
liczby tej 2095 zakupiono na  konsumcję 
miejscową; 9 sztuk zbrakowano, resztę zaś 
zakupiły pobliskie gminy - 

Ceny naogół utrzymały się na pozioane 
z tygodnia poprzedniego, chociaż obecn.e 
daje się już zauważyć nikłą zresztą tendea- 
cję zniżkową. 

TEATR ! MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś o 

godz. 8-ej ukaże się, ciesząca się niesłabna- 
cem powodzeniem, sztuka Leo Lenza „W a 
cy ze środy na czwartek“. Arcyciekawa režy- 
serja R. Wasilewskiego, koncertowa gra ze- 
społu, oraz oryginalne dekoracje J. Hawryl- 
kiewicza wywołują prawdziwy entuzjazm na 
widowni. 

Dyrekcja Teatrów Miejskich w Wilnie za- 
wiadamia, že bilety zniżkowe i kredytowanie 
ważne będą tylko do dnia i-go maja b. r. 
po tym terminie zaś zostaną zniesione. 

— Teatr Miejski w „Łutni*. Dziś trzec; 
i ostatni występ Marji Modzelewskiej i Alek- 
sandra Węgierki w „Panu Lamberthier* Lu- 
dwika Verneuilla. Fascynująca treść sztuk;, 
oraz skupiona,spełna wyrazu i napięcia dra. 
matycznego gra obojga bohaterów pozosta- 
wia niezatarte wrażenie. 

— Występy J. Kurnakowieza. W ponie- 
działek dnia 27-g0 b. m. rozpoczyna w Te- 
atrze na Pohulance występy gościnne jedeu 
z najpopularniejszych artystów stolicy, ulu 
bieniec publiczności warszawskiej, oraz wi- 
leńskiej — Jan Kurnakowicz. Świetny arty- 
sta ukaże się w kapitalnej roli Frania w ar- 
cywesołej komedji W. Rapackiego „W cze- 
pku urodzony*. 

Rolę tę J. Kurnakowicz zalicza do najlep 
szych w swoim bogatym dorobku artystycz- 
nym. Ceny miejsc zwykłe, bilety zniżkowe 
ważne. 

— Jubileusz Dyr. Zełwerowieza. W piec 
wszych dniach maja odbędzie się obchód 30. 
lecia pracy scenicznej Dyr. Zełwerowicza. Ju- 
biłat odtworzy kapitalną rolę mecenasa Spo- 
runa w najnowszej komedji F. Molnara: 
„Wróżka i Adwokat*. Ponieważ spodziewa 

ny jest liczny zjazd gości pozamiejscowych, 
osoby, pragnące być obecne na przedstawie- 
niu jubileuszowem, proszone są o wcześniej 
sze zamówienie miejsc (osobiście lub telefo- 
nicznie) w administracji Teatrów Miejskich, 
W. Pohulanka 11, od godz. 10—2-ej codziei- 
nie. Telefon 9-45. 

— Występy Rosyjskiego Teatru Dramu- 
tycznego z Rygi. 21-go b. m. rozpoczyna w 
Teatrze „Lutnia* szereg występów gościn- 
nych doskonały - zespół rosyjskiego teatru 
dramatycznego z Rygi. Bogaty repertuar wy- 
stępów obejmuje następujące sztuki: „Star- ° 
cza milošė“ Miasnickiego, „Biala gwardja“ 
Bułgakowa, „Las* Ostrowskiego, „Dobra 
wróżka* Molnara, oraz .Dziwak* Afinoge, 
nowa. Występy świetnego zespołu wywołały 
w naszem mieście olbrzymie zainteresowa- 
nie. 

-— Ostatni występ Rosyjskiego Zespołu 
Bałałajkowego. Dziś w sali Klubu Handlowo. 
Przemysłowego (Mickiewicza 33-a) odbędzie 
się drugi i ostatni występ rosyjskiego zespo- 
łu bałałajkowego. Program zupełnie now; 
Wczorajszy koncert Cieszył się nadzwyczaj 
nem powodzeniem zarówno moralnem jak 
i materjalnem. 

Bilety sprzedaje księgarnia „Lektor*, uł. 
Mickiewicza 4, od godz. 7-ej w kasie klubu. 

RABJO 
CZWARTEK, dnia 23 kwietnia 1931 r. 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka baletowa (pły- 

ty). 12.55: Koncert szkolny w Filharm. War- 
szawskiej. 14.00: Pogadanka. 14.55: „Choroba 
raka jako zagadnienie społeczne” — odczyt. 
15.30: Odczyty dla maturzystów. 16.10: Kon. 
dla żeglugi. 16.15: Program dzienny. 16.20. 
Koncert symfoniczny (płyty). 17.15: „Kryzys 
kultury europejskiej” — odczyt. 17.45: Kon- 
cert kameralny. 18.45: Kom.-Akad. Koła Mi- 
syjnego. 19.00: ,. ejsza Kłajpeda* — dja- 
log aktualny. 3 tom. sportowy. 19.35: 
Progr. na pi ras. dzien. radj. 
20.00: .Roztargnieni samobójcy* — felj. 
20.15: „Sytuacja przemysłu województw płn.- 
wschodnich,, — odczyt. 20.30 zyka lekka. 
21.30:Audycja liter. 22.15: Solista z Pozna- 
nia. 22.50: Kom. i muzyka taneczna. 

PIĄTEK, dnia 24 kwietnia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.05: Koncert popu 
larny. (płyty). 13.10: Kom. meteor. 14.50: 
Lekcja francuskiego. 15.30: Odczyty dla ma 
turzystów. 16.10: Kom. dla żeglugi. 16 
Program dzienny. 16.30: Koncert życz 
(płyty). 17.15: Cel możność i środki bada- 
nia przyrod) — odczyt. 17.45: Tr. z Poz. 
nania M części audycji rocznicowej. 18.50. 

ka z płyt. 18.40: Kom. LOPP'u 19.00: 
is akademicki. 19.15: Program na 

sobołę i rozmaito 19.40: Pras. dzien. radj. 
20.00: Pogad. muzyczna. 20.15: Koncert syin 
foniczny. W przerwie „Przegląd filmowy” 
Po kocercie kom. 

NOWINKI RADJOWE. 
SPRAWA KŁAJPEDY. 

Dziś o godz. 19-ej odbędzie się przed mi- 
krofonem rozgłośni wileńskiej pierwszy z cy- 
klu djalogów na tematy litewskie. p. Marjan 
Beuerman będzie informował speakera o dzi- 
siejszej Kłajpedzie. 

PRZEMYSŁ WOJEWÓDZTW PÓŁN.-WSCA. 
O godz. 20.15 p. Teodor Nagurski wygło- 

si czwarty z kołei odczyt gospodarczy, tym 
razem o sytuacji przemysłu województw 
północno-wschodnich. 

  

    

  

  

   

  

   
   

  

  

  

    

  

       

  

  

   

Bopierajcie- 

Milion: dolarów na reklamę 
Firma Raynolds Tabacco Company pro- 

dukująca papierosy „Gamel* ogłosiła kon- 
kurs. — „Kto odgadnie jakie zmiany zrobio- 
no na malowidle zdobiącem paczkę papiero- 
sów „Gameł”, ten otrzyma nagrodę 10.009 
dolarów. Są także inne nagrody mniejsze, 
ogólna suma nagród wynosi 50.000 dolarów”. 
Na opublikowanie tego konkursu firma wy- 
dała w ciągu siedniu dni 1 miljon dołarów. 
Jest to najwyższy rozmiar reklamy, o jakim 
słyszeliśmy kiedykolwiek. Jakie skutki od- 
niesie ta reklama, trudo przewidzieć. Maże 
wielkie, może średnie, ale napewno skutki 
tej reklamy dla firmy Raynolds będą korzy- 
stne. Narazie faktem jest, że każdy przecięt- 
ny obywatel Stanów Zjednoczonych od pew- 
nego czasu pali tylko papierosy „Gamel* i 
tak się już do nich przyzwyczaił, że choć nie 
wygra konkursu, przyzwyczajenia nie 
zmieni. 

   

 



Z OSTATNIEJ CHWILI 

Pobory pracowników komunalnych również 
3 będą zredukowane o 15 proc. 

Tel. od wł. kor. z 

Ministerstwo Spraw  Wewnętrz- 
nych rozesłało wezoraj okólnik do 
wszystkich wojewodów, w którym za 
rządza aby wojewodowie w drodze 
nadzoru połeciły zarządom związków 
komunalnych zaprzestać od 1 maja 
r. b. wypłacanie 15 proc. dodatku do 
uposażeń miesięcznych pracowników 
komunalnych i członków zarządów 
związków komunalnych. Pracowni- 
kom komunalnym, których stosunek 
służbowy oparty jest na umowie za- 
pewniającej wyraźnie ten 15 proc. 

Warszawy. 

dodatek, należy wypowiedzieć z dn. 
1 maja umowę, przy zachowaniu u- 
stawowego, względnie umownego ter- 
minu wypowiedzenia. 

Zarządzenie swoje ministerstwo 
motywuje tem, iż uposażenie praco- 
wników komunałnych oparte jest na 
zasadach, na jakich oblicza się upo- 
sażenie funkcjonarjuszów państwo- 
wych. 

Na takiem również stanowisku sta- 
nął jednym ze swoich wyroków Naj- 
wyższy: Trybunał Administracyjny. 

Rząd polski uznał nowy rząd hiszpański. 
WARSZAWA 22.4, Pat. — W po- 

niedziałek dnia 20 b. m. poseł polski 
w Madrycie Perłowski wskutek in- 
strukeji otrzymanej od rządu polskie- 

go, notyfikował prowizorycznemu rzą 
dowi hiszpańskiemu jego uznanie 
przez rząd polski. 

Morderca z Diisseldorfu skazany został 
9 krotnie 

BERLIN 22.4. Pat. — Sąd diissel- 
dortski, po przemówieniach prokura- 
tora i obrońcy, ogłosił w dniu 22 b. 
m. o godzinie 16 wyrok, uznający 
masowego mordercę Kiirtena w 9 wy- 
padkach winnym zbrodni morderstwa 
  

na Śmierć. 
i skazujący go 9-krotnie na karę 
śmierci. Za 7 zamachów morderczych 
sąd skazał Kiirtena na 15 lat ciężkie- 
go więzienia oraz pozbawienie praw 
obywatelskich. Kiirten wyrok przy- 

jał. : 

Mińsk pod wodą. 
MOSKWA 22.4. Pat. — Rzeka Świ- 

słocz wystąpiła z brzegów, wskutek 
czego nadbrzeżne dzielnice Mińska 
zostały zalane. Wskutek zalania ele- 
ktrownia przestała działać i miasto 

Nowe motory 
BERLIN, 22. IV. (Pat). W dniu 

22 b. m. na lotnisku w Tempelhofie 
odbyły się pierwsze loty pokazowe sa- 
molotu „Juno IV*, zaopatrzonego w 
dieselowski motor ropny Junkersa. 
Przystosowanie silników ropnych do 

pozbawione jest Światła i komunika- 
cji tramwajowej. Wiele fabryk prze- 
rwało pracę. Poziom wody na rzece 
stale się podnosi. 

samolotowe. 
samolotów pozwala na oszczędność 
65 proc. kosztów paliwa ze względu 
zaś na niezwykle ekonomiczne zuży- 
cie zasięg samolotu zwiększył się o 47 

proc. : 

KOUORZG ER 

Dymisja min. rolnictwa 
Aleksy. 

RYGA 22.4. Pat. — Jak donoszą 
„Jaunakas Zinas*, litewski minister 
rołnietwa Aleksa został zawezwany 
przez prezydenta, który miał z nim 
dłaższą rozmowę w sprawie wycofa- 
nia się zjednocz. rolników ze współ- 
pracy z partją narodowców. Prezy- 
dent zażądał od min. Aleksy określe- 
nia swego stanowiska w powyższej 
sprawie oraz jego ustosunkowania się 
do partji narodowców na przyszłość. 
Gdyby p. Aleksa nie zmienił dotych- 
czasowego stanowiska, będzie on zmu 
szony podać się do dymi 
KOWNO 22.4. Pat. — Według nie- 

sprawdzonych wiadomości, obecny 
minister rolnictwa p. Aleksa nie zmie- 
nił swego stosunku do narodowcėw, 
wobec czego musiał podać się do, dy- 
misji. Tekę ministra rolnictwa ma 
objąć dotychczasowy dyrektor aka- 
demji rolniczej w Datnowie Tonku- 
nas. : 

Zamknięcie w klasztorze. 
KOWNO 22.4. Pat. — Ks. prof. 

'Tomaszajtis, wybitny działacz naro- 
doweów, na mocy rozporządzenia ar- 
cybiskupa Skwireskasa został wysła- 
ny do klasztoru. Е 

    

E 

Przeciwko rozpolitykowaniu 
duchowieństwa. 

BUKARESZT, 22. IV. (Pat). Prezes 
rady ministrów wydał zakaz ducho- 
wieństwu brania udziału we wszelkich 
przejawach życia politycznego. Zarzą- 
dzenie to wymierzone jest przeciwko 
krańcowym organizacjom  prawico- 
wym. 

ch 

Oryginalne samobójstwo. 
KATOWICE, 22. IV. (Pat. W niezwykły 

sposób dokonał samobójstwa w Głubczycach 
na Śląsku Opolskim 42 letni stolarz Maksy- 
miljan Karger. Wysławszy pod jakimś pretek- 
stem żonę swą do miasta, Karger ubrał się 
odświętnie, poczem położył się w trumnie 
przez siebie wykonanej i wystrzałem z re- 
wołweru pozbawił się życia. 

  

  

W IE EN. S. k I 

Przygoda alpinistėw polskich 
GRENOBLE, 22. IV (Pat). Agencja Ha 

vasa podaje: Dwaj alpinišci polscy Jerzy Go- 
łoz lat 20 i Henryk Hoffman lat 30, odbywa- 
jąc studja w instytucie elektrotechnicznym 
w Grenoble, wyruszyli dnia 15 b. m. na wy- 
cieczkę w góry, w celu dotarcia na szczyt 
Gaspard, wysokošci3. 862 m. i do dziś nie wró- 

cili. Istnieje obawa, żo zginęli w czasie za- 
wieruchy Śnieżnej. Ekspedycja złożona z 6 
studentów Polaków udała się dziś rano pod 
kierunkiem 2 przewodników do Villard Arene 
w Wysokich Alpach. W schronisku ałpejskiem 
wpobliżu Villarnd Arene znaleziono przedmio 
ty należące do zaginionych alpinistów. Mała 

jest nadzieja, żeby można było odnaleźć za- 
ginionych. 

GRENOBLE A AR A (Pat). Alpiniści pols- 
cy, co do których zapanowało wielkie zanie- 
pokojenie, zostali w dniu 22 b. m. odnalezieni 
w schronisku na wysokości 2 tysięcy metrów. 
/ skoczeni w tej okolicy przez silną śnieży- 

postanowili oni czekać w schronisku na 
przybycie pomocy. Oczekiwania ich nie o- 
kazały się bezpłodne i karawana, złożona z6 

Polaków którzy wczoraj wyruszyli na poszu- 
kiwania, szczęśliwie natrafiła na ślad zaginio- 
nych i pośpieszyła im z pomocą. 

TWMES WI RESTA ATEITIS TS 

KINA I FILMY 
JESZCZE ROZWAŻANIA KOMPOZYCY. 
(„TRZECH OJCÓW CHRZESTNYCH 

II. 

A teraz, film drugi. Bez żadńej reklamy 

głośnej skromnie wyšwietlani w „Casino“ 
„T'rzej ojcowie chrzestni”, bez gwiazd na afi- 

Szu, ze znacznie skromnie, m reżyserem i 
wykonawcami, a o ile ciekawszy! Dramat, 
tragedja nawet trzech bandytów, pospolitych 
zbrodniarzy, sprawa około 30 godzin zale- 
dwie akcesorja — suchy step amerykański, 
małe, młode dosyć miasteczko Yankesowskie, 
t. zw. „Saloon“, czyli pospolity szynk z je 
dną ładną ale bardzo egzotycznie występują- 
cą tancerką—i basta. No, prawda—trzech 

obdartusów jako bohaterów niemowlę i na 
dwudziestu może metrach filmu — jego ma- 
ika. Pozatem żadnych kochanków, żadnych 
ckliwych pocałunków. ect. Treść? Trzej ban- 
dyci napadają na banczek w małem miaste- 
czku, zabijają kasjera, rabują sporo gotów: 

ki i uciekają konno w prerję, w czem na- 
razie pomaga im burza, która potem zresz- 
tą zabiera im konie. Dalej więc—pieszo do — 
wbrew przewidywaniom—wyschniętego źró - 

dła. Przy źródle — na wozie umierająca 
matka ze świeżo narodzonem niemowlęciem, 
żona zamordowanego kasjera. 

Kobieta umiera a trzej bandyci mi- 
mo straszliwej pokusy skorzystania ze 
znalezionego przy niej skondensowanego 
mleka i zemknięcia za niedaleką  grani- 
cę państwa, wracają pieszo przez dopiero co 

  

  

    

  

        

  

   

   

przebyty szmat pustyni, z niemowięciem na 
rękach, dzieląc się z niem odrobiną posiada- 

nej wody, do miasteczka. Rzecz w założeniu 
zupełnie prawdopodobna, fakty zmiękczemia 
najbardziej twardych serc przez sam widok 
takiej drobnej, bezbronnej istotki (płus — 
prośby konającej matki w danym wypadku) 
— są znane. 

I oto teraz dokonuje się tragedja tych 3-ch 
opryszków, zawierająca niezmiernie ciekawe 
momenty. Pierwszy to moment kary. Ten się 

vsuwa na plan pierwszy bo niema tu mowy 
siejś świadomej ekspiacji, ci prości lu- 

dzie spełniają swoją ofiarę po pewnych o- 
ciąganiach się wprawdzie, ale jakby automa- 
tycznie. Jest to akt zupełnie nierozumowy, 
czyste uczucie i jakby jakiś instynkt solidai - 
ności ludzkiej, który z wielką siłą każe doro- 
słemu osobnikowi opiekować się niemowlę: 

7 gatunku. Moment kary epuje 
tem żywej gdy uświadomimy sobie jeszcze 
to, że ci trzej zbrodniarze dopiero co z na- 
rażeniem życia zdobyłi moc pieniędzy, led- 
wo uciekli z rąk s iedliwości jeden z nich 
ranny, przebyli w trudzie kawał pustyni a te- 

   

  

   

   

    

    
raz muszą pędzeni nieodpartym nakazem 
wracać po — śmierć z rąk tejże, sprawiedli- 

i, przed którą ich nie obroni — nie- 

  

mowję. 

Ale wracają. Kara, ofiara, ekspiacja, ne- 

mezis opatrznościowa robią swoje giną wszy 
sey trzej. Ostatni na progu świątyni z donie 
sionem i całem zdrowem dzieckiem, otruty 
arsenową wodą ze źródła, wypitą ze świado- 
mością skutków tego, dla koniecznego jednak 
do przebycia dzielących go od miasteczka 
ostatnich trzech mil angielskich. Dzieje się 
to w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, w 
kościele właśnie odbywa się nabożeństwo, 
kiedy umierający zbójca z niesionem przez 
się dzieckiem ku zdumieniu modlących się 
lam, pada, aby tuż poza progiem skonać 
oddając trzymane zawiniątko. Na tem się 

film kończy, zawierając wszystko co jest 
zasadniczo do dobrego filmu potrzebne. A 
więc: jest ta nieobecna w „Końcu świata”, 
nader staranna kompozycja. Przy całej swej 
prostocie, przecież wyrafinowana nawet w 
pomyśle. Logiczna, nieubłaganie nawet, kon- 
sekwentna z doskonałym, bardzo silnym, 
bardzo przekonywującym dramatem. Akce: 
sorja nietylko nie przytłaczają zasadniczej 
linji dramatu ale go podkreślają, uwydatnia 

ja znakomicie. To, co się dzieje głównie. 
„to co jest najwažniej *, to dostrzegamy 

natychmiast jasno i niewątpliwie. Nić dra- 
matu, koncepcja główna występuje z dużą 
siłą na plan pierwszy „quod erat demons- 
trandum*, czego brakowało w „Końcu świa- 
ta", kompozycyjnie spartolonym zupełnie. 

(skį. 

, Rabka-ponioet „ŁOWICZANKU” 
_OTWARTY CAŁY ROK | 

    

    

   

  

Nr. 92 :2034) 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze 

W korespondencji p. t. „Nowe antypań- 
stwowe występy litwina Budreckiego z 
Pielasy gm. raduńskiej, którą „Dziennik Wi- 
leński wnumerze 82 cytuje z , Życia Nowo- 
gródzkiego", stawia się przeciwko mnie za- 
rzut, że nietylko nie odpowiedziałem kobie- 

cie na pochwalenie Pana Boga po polski: 
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus*, 
lecz przeciwnie nawymyślałem jej z oburze- 
niem, dlaczego nie chwali Boga po litewsku. 
Jest to kłamstwo i takiego wypadku nie było 

  

  

   

  

   

          

Dalej się pisze, że „nagwałt zaprowadzam 
Litwę i język litev 

chw: Boga po litewsk 

  

  ci ze szkoly polskiej, zmus 
do szkoły litews 
celu wydzier: 

byleby tylko dz 
szkoły; że w konfes 
wiadano po litewsku, a jednej 
koby miałem grozić nawet nie 
spowiedzi, o ileby się nie spc 
sku. Wszystkie te zarzuty są niczem innem, 
jak tylko oszczerstwem. Wobec tego oświad- 
czam, że w mojej parafji każdy chwałi Bo 
ga, jak kto umie. Żadnego dziecka nie wy- 

ciągnęłem ze szkoły polskiej, oddając je do 
j ni namawianiem ani wydzierża- 

iiem ziemi. Spowiadam w języku takim, 
ikim kto chce. Żadnej kobiecie nie gro- 

ziłem niepr ciem do spowiedzi, o ileby sie 
nie spowiadała po polsku. 

Proszę | ® . 

  

ąc je uczęszczać 
akoby w tym nawet 

gospodarzowi 

al do litetwskiej 
m, by się spo- 

    
  ziemię 

  

   

    

   

  

       

      

B. Budrecki. 

  

Pielasa, 19 kwietnia (931 r. 

p 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— „Bitwa pod Verdun* — Marszałek 

Petain. Przełożył mjr. dypl E. Quirmi. 
Wojskowy Instytut Naukowo Wydawniczy — 
Warszawa, 1931 r. Cena 5.80 zł. w oprawie 
eena 9.50 zł. 

Niewątpliwie bitwa pod Verdun należy 
do szeregu tych dziejowych wypadków, jak 
zwycięstwo i powstrzymanie Hunnów na pa 
lach katalońskich, Arabów pod Poitiers przez. 
Karola Martela, Turów pod Chocimem + 
Wiedniem i bolszewików przez Polskę. 

Dowodzący w czasie wojny frontem środ- 
kowym, w skład którego wchodziła twierdze 

  

Verdun, marszałek Petain wydał studjun» 
wojskowo-histo ne poświęcone obrońcon: 

Verdun'u. Praca jego składa się z 3 części= 
1)działanie wstępne na początku bitwy 2) or- 
ganizacja obrony 3) ostateczne wysiłki prze- 
ciwnika i odwet francuski. Są to osobiste: 
wspomnienia i wrażenia z wałk stoczonycia 
w obronie swej twierdzy wraz z szeregiem 

ważniejszych rozkazów, wydanych przez nie- 
go, Naczelne Dowództwo francuskie i nie- 
mieckie. 

  

        

  

  

  

Praca jest ujęta gruntownie i wyczer- 
pująco, pod względem zaś formy niezwyklė 

   
     

  

   
  

  

  

    

      

  

    

   
  

  

  

  

  

      
     

  

     

    

    

  

    

   
  

    
    

      

  

  

    

    
  

e dostępnie i przejrzyście oraz posiada nie- 

zaprzeczone walory literackie. Książka ta. 
B i L A M S$ | l [i || Jal ÓW jako wspomnienie o tytanicznych zmaga- 

niach z nawałą niemiecką Bayarda nowocze— 
х snej Franeji bezpošr. i blisko przemaw 
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- (7) A. ZASZTOWT, najęcia. Dowiedzieć się: "Kur, Wi“ pod Nr 2872 skąd na szkodę Urbanowicz Zofji, dokonałi 
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jący sumę bilansową Zł. 6517901,61 oraz nadwyżkę bilansową Zł. 39126,95 oraz sprawozdanie za rok 1930 zatwierdzić i udzielić Zarządowi absolutorjum. 2) Nadwyżkę Specjalność matematyka Jerozolimskiej dawn. Nr. 46 Od dnia 21 do 22 b. m. zanotowano wy 
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Cena bil.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr.| Najpotężniejsz poemat 2-gi tydzień rekordowego powodzeniał 
dnia 20 do 23 kwietnia [93] róku wł, 
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będą wyświetlane filmy: Wiosna UCZUC młodych serc. Aktów 7 

W rolach głównych: Helena Twelwetrees i Frank Albertson. NAD PROGRAM: |) Od morza do morza, 
2) Sziakiem Pionerów, aktów 2. 3) Dzidziuś chce mleka — komedja w 2 aktach: 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: Romans kadeta 

Hollywood Helios 
Dziś wielka premiera! Dziś wielka premjera! 
Film, o którym mówi cały świat! Triumfalny przebój dźwiękowy! 

NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN 
Według głośnej powiećci Erika M. Remarque'a. 

Wobec niezwykłego zainteresowania, które wzbudził ten film na całym świecie i spodziewanej nad- 

zwyczajnej S rėwniež w Wilnie, arcydzielo to wyświetla się 'jednocześnie w 2-ch kinach 

„Hollywood“ i „Helios“. Dla uniknięcia natłoku uprasza się Sz. Publiczność o przybywanie na 

wcześniejsze seansy i na początki seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w sobotę i niedzielę od godz. 2-ej. 

Film, który każdy powinien obejrzeć. 

e * ® 

Klu Bliejskie 
BAŁA MIEJSKA 

dutropramska 5. 

  

Dźwiękowe Kino-Teatry 
  

        

Ма pierwszy seans ceny zniżone.   
    

wuiciwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. Druk. ,„Zmicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

2-ga i ostatnia serja oraz streszczenie l-ej Indyjski Grobowiec 

  

——— program 

KINO-TEATR serji najpotężniejszego filmu świata 
64 | Wszechówiatowy szlagier reżyserji Joe May. W rolach głównych 7 asów ekranu: Conrad Veidt, Mia May, Lia 

de Putti, Paul Richter, Bernard Goetzke, Erna Moreno i Olaf Fons. 
# Początek o godzinie Stek, w dnie świąteczne o godzinie |-ej. Ceny zniżone tyłko na pierwszy seans. 

WIELKA 42 l | Nee Ellone ki I h główn. 5 ym mówi cały świat! W rolach główn. 
następny Żo a F 0 a tt : Harry Liedtke, Paul „Wegener. NON! na raraOna Eni Jamiug, Pary Egdtks: Pau! Wegener. 

m     

Przebój dzwiękowyi 

100 % * dźwiękowiec 
Dziś! PIEŚNIARZ GÓR (it try. 
śpiewaka opery „Metropolitain* w Nowym - Yorku Law. Tibbet. wystawy! Cały film w na- 
turalnych kolorach. Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Początek o godzinie 4, 6, 8.. 

1 109 30, w dnie świąteczne o godzinie 2-ej. [Na pierwszy seans ceny žnižono. 

Wkrótce największy dzwię- 2 = wkrótce mówie u Janko Muzykant muzie, 

HJENY NOCY (Niezwyciężony) 
Wielki dramat a sensacyjny w 12 aktach, rozgrywający się na tle olśniewającej wystawy kabaretowej 
i cyrku, Niewidziane dotąd popisy akrobatyczne i sceny cyrkowe. W rolach głównych: Lucjano Albertinė 

i Wiwlan Gibson. Początek seansėw o godz. 5 ej, w niedziele i šwieta o godz. 4-ej pp. 

DJABLICA Z TRYPOLISU 
Liana Haid, Alfred Fryland otiz jhazgwiazda aa 

Ceny od 40 gr. 

Dźwiękowe Kino 

CEIING 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Arcydzieło ze śpiewem z udziałem najgłośniejszego Fascynująca treść! Przepych 
  

Dziś Wspaniałe 

arcydzieło ic” 
Kiao Kolejowe 

YGNISKO 
skak dworea kolsiow,) 

Kino - Teatr 

LUX 
Miekiewioza 11,t.15-62 

Dziś! Wielki 

przebój filmowy 

Wzruszający dram. w 10 akt. 
W roli głównej znakomita 

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz |-ej. 

Redaktor odpowiedziałny Władysław Monkiewicz 

   


