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Konto czekowe PKU 

W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
Dookoła unji celnej austro - nie- 

mieckiej. W Pradze, Rzymie i Paryżu 

p kotłuje się nadal z powodu porozumie- 

nia celnego austrjacko - niemieckiego, 

natomiast bardziej spokojnie bez zde- 

nerwowania oceniana jest sytuacja w 

Londynie, gdzie w tej chwili znajduje 

się klucz sytuacji. Henderson uznał za 

wystarczające wyjaśnienie min. Cur- 

tiusą i zaproponował całą sprawę prze 

kazać Lidze Narodów. jest to wyraź- 

na gra przeciwko Francji. Być może 

spowodowana jest ona względami do- 

raźnemi wobec licznych ostatnio, nie- 

zmiernie sciśle łączących się intere- 

sów angielsko - francuskich (zbroje- 

nie morskie, rokowania finansowe). 

Przekazanie sprawy unji Lidze Na- 

rodów oznacza, odsunięcie jej na dal- 

szy plan, aby nie była rozpatrywana 

w atmosferze podniecenia, ponieważ 

najbliższa sesja Ligi odbędzie się w 

maju. Oprócz tego Liga Narodów jest 

klapą bezpieczeństwa i żadna drażli- 

wa sprawa nie została dotychczas ra- 

dykalnie przez zgromadzenie genew- 

skie załatwiona. Sekretarjat Ligi ma 

nadto wielką wprawę w odwiekaniu i 

chowaniu pod sukno spraw, które mo- 

gą mieć daleko idące konsekwencje po 

„lityczne. 
Rozłam wśród liberałów angiel- 

skich. Z okazji dyskusji nad billem 

o trade-unionach i projektem nowej 

ordynacji wyborczej w parlamencie an 
gielskim, pisaliśmy o porozumieniu li- 

berałów z Mac Donaldem polegają- 

cem na tem, że za cenę poparcia rzą- 

dowego projektu o związkach zawodo 

+ wych przez liberałów, rząd i partja pra 
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cy miała zgodzić się na reforme wy- 

borczą. Gabinet Mac - Donalda musiał 

jednak wycofać bill o tradeunionach, 

dlatego, że niektórzy członkowie par- 
tji liberalnej na czele z sir Johnem Saj 
monem głosowali, wbrew umowie 

Lloyd George'a, przeciwko projektowi 

rządowemu. Fakt ten ujawnił, iż pozy 

cja Lloyd George'a jako leadera partji 

liberalnej nie jest zbyt mocna i we 

własnym stronnictwie ma licznych 

przeciwników, którzy nie akceptują je- 

go polityki popierania rządu Mac-Do- 

nałda. Rozdźwięki w stronnictwie  li- 

beralnem przybrały formę całkowitego 

rozłamu. Na ostatniem posiedzeniu 

trakcji, poświęconem omówieniu sto- 

sunku stronnictwa do rządu Mac - Do- 

nalda, 17 liberałów z sir Johnem Saj 

monem, głosowało przeciwko Lloyd- 

George'owi. Sir Sajmon ogłosił list, w 

KS: oświadcza, iż zbędnem jest о- 

becnie ukrywanie nieporozumień w ło- 

nie partji liberalnej oraz, że nadal gru- 
pa 17 posłów, co stanowi trzecią część 
stronnictwa, postanowiła . zachować 

swobodę działania. 

Nieporozumienia wśród liberałów, 

którzy stanowili nieoficjalną rezerwę 
parlamentarną Partji Pracy są nowym 

ciosem dla gabinetu Mac - Donalda. 

Teraz los jego Całkowicie jest uzależ- 
niony od konserwatystów, którzy w ka 

żdej chwili mogą gabinet obalić, a je- 

żełi tego nie czynią, to dlatego, że sy- 

tuacja ogólna jest niepomyślna i wo- 

lą oni aby odpowiedzialność za wszy 
stkie niepowodzenia obciążały kredyt 
labourzystów. W tych warunkach naj- 
wierniejszym sojusznikiem Mac - Do- 
nalda jest kryzys gospodarczy, który 
tak dotkliwie daje się Anglji odczuć. 

Zaburzenia studenckie w Madrycie. 
Po kilkunastu tygodniach spokoju w 

Madrycie znowu doszło do zaburzeń 
studentów j ogłoszenia przez nich 

strajku  protestacyjnego. _ Powodem 
tych zamieszek było żądanie usunięcia 
naczełnika politycznej policji w Madry 

«gie. Demonstracje studentów, które 
© pragnęły wykorzystać i rozszerzyć e- 
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lementy rewołucyjne, zawsze gotowe 
wykorzystać każdą okazję chaosu, zo- 
stały szybko zlikwidowane. Naczelnik 
policji politycznej ustąpił ze swego sta 
nowiska. ' 

Obrady komisji europejskiej w Pa- 

ryżu. W dniu 25-go zakończyły się w 
Paryżu obrady ministrów spraw zagra 
nicznych państwa wchodzących w 

skład komisji paneuropejskiej. Obra- 

dowano nad porządkiem dziennym se- 

sji komisji w maju. Po dłuższej dysku- 

sji uchwalono, iż komisja rozpatrzy re- 
zultaty dwóch konferencyj agrarnych, 

następnie omówi zagadnienia kredytu 

dla rolnictwa, walki z bezrobociem o- 

raz zastanowi się nad sposobami zwal 

czania kryzysu gospodarczego w po- 

szczególnych państwach. 

W dyskusji delegat Niemiec wystę- 
pował przeciwko poglądom  Brianda, 

który twierdził, że kompetencje komi- 

sji europejskiej w równym stopniu о- 

bejmują zagadnienia polityczne jak go 

spodarcze.  Wywody delegata Nie- 

miec popierał bardzo niezdecydowanie 

delegat Włoch. А 

Ze spraw organizacyjnych, które 

załatwiono, specjalnie nas int"'esuje 

kwescja udziału wolnego miasta Gdań 
ska w pracach komisji studjów. Na 
vniosek min. Zaleskiego postan 'wio- 

no zaprosić Gdańsk za pośrednictwem 

sekretarjatu Ligi Narodów i rządu pol 
skiego do udziału w pracach komisji w 

zakresie nad badaniem Światowego 

kryzysu gospodarczego. * Zaproszenie 

idańska do komisji międzynarodowej 

stanowi pewną nowość, dotychczas 

bowiem Gdańsk był  reprezentawany 

na terenie zagranicznym przez Pol- 

skę. Wniosek polski zastrzega, ŻE „u- 

dział Gdańska ma być wykonywany 

w granicach statutu miasta i przepi- 

sów w zakresie przedstawiciel rwa 

wolnego miasta Gdańska przės Pol- 

skę*. Wysunięcie wniosku przez о'- 

skę będzie miało niewątpliwie dodat- 

nie echa w naszych stosugkach z Gdań 

skiem. 
Na zakończenie uchwalono  spra- 

wozdanie p. Motty o pracach przy- 

szłej komisji europejskiej wraz z za- 

strzeżeniami Niemiec j Włoch abv dy- 

skusję europejską rozpocząć od spraw 

gospodarczych co umożliwi udział de- 

legatów Rosji Sowieckiej i Turcji w 

pracach przygotowawczych do „Fede- 

racji Europejskiej”. Sz. 

Prasa belgijska wobec 
traktatu handlowego 
1.'Independance Beige 15.INL., oma- 

wiając ratyfikację przez Sejm traktatu 
handłowego i umowy likwidacyjnej z 
Niemcami, pisze, że jest to faktycznie 
rezultat współpracy z Stresemannem. 
Czy następcy jego dr. Curtius i Bru- 
ning utrzymują się na tej samej dro- 
dze i czy ratyfikacja traktatu handlowe 
go przez Reichstag, pokaże najbliższa 
przyszłość. „W każdym razie należy 
podkreślić dobrą wolę rządu polskiego 
jego cierpliwość i pokojowość. Przez 
pstatnie dwa lata traktat stracił dla 
Polski dużo na swej wartości z powo- 
du podwyższenia niemieckich taryf cel 
nych, zwłaszcza na produkty rolne. Mi 
nister Zaleski mimo to przedłożył trak 
tat do ratyfikacji i popierał go, chcąc 
udowodnić, że jeżeli, wielkie mocarst- 
wa na zachodzie mogły dojść do po- 
rozumienia w sprawach morskich, to 
na wschodzie należy uporządkować 
sprawy gospodarcze również w duchu 
zgody za pomocą aktów  dwustron- 
nych. Jest to dowodem, że Polska, mi 
mo kryzysu gospodarczego, nie opu- 
szcza beznadziejnie rąk, a stara się u- 
normować stosunki handlowe. Nie na- 
leży zapominać, że cyfra obrotów han 
dlowych polsko - niemieckich wynosi 
dla każdej strony od 2 — 3 miljardów 
franków.". 

WYKOPALISKA NA TERENIE  MIA- 
STA WATYKAŃSKIEGO 

Na Via dei Pellegrini, niedaleko dru 
karni watykańskiej, przy kopaniu fun- 
damentów pod budynek, mający po- 
mieścić składy żywnościowe Miasta 
Watykańskiego, natrafiono na dość cie 
kawe wykopaliska. jest to nekropolis 
pochodzące z I — 2 wieku po N. Chr. 
z kilkoma kolumnariami, licznemi ur- 
nami i paru grobowcami. Interesujące 
zwłaszcza są trzy najpierw odkryte 
kolumbarja, posiadające dobrze zacho 
wane podłogi mozaikowe, a nawet 
resztki dekoracyj kwiatowych. Odkry- 
te groby przypominają grobowce z 
cmentarzyska na Isola Cacra. Niema 
tam śladów marmuru, jest to wiec za- 
pewne cmentarz ludności mniej zamoż 
nej, prawdopodobnie wyzwoleńców z 
czasów cesarza Klaudjusza. 

Opłata pocztowa ui zi: 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględr:a zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

DUKSZTY — bBniet Kotejowy. 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — 

KLECK — Sklep „Jedność”. 
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GŁĘBOKIL — ui. Zamkowa — W Wiodzimierow. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. Ž 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
NIEŚWIEZ — sl. Ratuszowa — Księgarnia Jažwifūskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łasznk. N. SWIĘCIANY — Rsięgarnia I-wa „śłuch” 

OSZMIANA — Księgarria »połdz. Naucz ^ 

K. Smarzynski. 

PINSK — Ksiegarnis Voiska 
POSTAWY — Księgarnie Polskie) Macierivo Si kolne 

SŁONIM — Ksiegarnis T-wa „Ruch“ 

- Bi. bednarau: 

STOLPCE — Ksiggarnis T-wa „Ruch“ 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy nastronie 2-ej i 3-ei g7. 4U. Ža iekstem 15 g 
„adesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz ir 
źagraniczne 509%, drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne o *0% drożej. Terminy druku mogą być przez Administracje * 
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MarszałekPiłsudski powróci do Polski 
Powitanie w porcie wojennym 

GDYNIA. (PAT) — W niedzielę o godz. 7 rano ORP „Wicher“ prze- 
szedł obok pierwszej polskiej latarni morskiej w Różewiu. Na morzu „Wi- 
cher* został spotkany przez dywizjon minowców: „Kujawiak*, „Krakowiak 
i „Podhalanin* pod dowództwem komandora Stankiewicza, który zamekdo- 
wał się jako asysta p. Marszałka. 

Q godz. 9.45 ORP „Wicher* pod flagą ministra Spraw Wojskowych 
przeszedł na redę w Gdyni. Z chwilą ukazania się „Wicher, O. R. P. „Bał- 
tyk“ z proporczykiem dowódcy floty na maszcie, a za nim wszystkie inme 0- 
kręty wojenne, stojące w porcie, podniosły galę flagową. Flota powitała 
Pierwszego Marszałką Połski salutem armatnim, oddając na jego cześć jako 
Generałnego Inspektora Sił Zbrojnych 19 strzałów armatnich. 

„  „Wicher* przybył do mola w porcie wojennym. P. Marszałka powitał 
ma okręcie p. prezes Rady Ministrów Walery Sławek, szef marynarki wo- 
jennej admi:ał Świrski, kierownik Ministerjum Spraw Wojskowych gen. 
dyw. Konarzewski i dowódca floty komandor Unrug. Marszałek Piłsudski 
przeszedł przed frontem kompanji honorowej, póczem serdecznie przywitał 
się z oczekującą go rodzirą i członkami rządu. 

Na powitanie Pana Marszałka przybyli do Gdyni, oprócz członków 
rządu, dowódca OK gen. Pasławski, admirał Świrski, dowódca floty koman- 
dor Unrug, szef sztabu dowództwa floty komandor Solski, komendant garni- 
zomu komandor Filanowicz, wojewoda pomorski Lamo t, komisarz generalny 
RP w Gdańsku minister St'assburger, starosta grodzki w Gdyni Pożerski, 
prezydent m. Gdyni Bilek i szereg innyca osób. Następnie Pan Marszałek 
udał się wraz z rodziną samochodem do pocąqu, stojącego w porcie wojen- 
nym. W ten sposób czlbyi się przyjazd Pierwszego Marszałka Połski na pol- 
skim okręcie wojennym do polskiego portu wojennego. 

Na dworcu w Gdyni 
Specjalny pociąg, który wyjechał w sobotę z Warszawy, a wiozący p. Marszałkową 

z córec zkami i ministrów, przybył do Gdyni, zajeżdżając wprost do portu wojennego 
na Oksywiu. # 

Q godz. 10 p. Marszałkowa z córeczkami w towarzystwie pp. ministrów i szefa 

marynarki wojennej admirała Świrskiego udała się samochoden: na moło, gdzie zgro- 

madzeni już byli oficerowie marynarki w gałowych munpdurach i kompanja honorowa 
marynarzy. ! 

Gdy na widnokręgu ukazał się potrójny pióropusz dymu, na okrętach podniesiono 
flagi. Majestatycznie, kołysząc się lekko, wjechał w obręb portu smukły kontrtorpedowiec 
„Wicher* z całą załogą na pokłądzie, za nim zaś płynęły wołno dwa torpedowce, które 
wypłynęły na spotkanie na pełne morze i eskortowały okręt do portu. 

W chwili, gdy Marszałek Piłsudski przy dźwiękach hymnu wstępował na moło, z 
krążownika „Bałtyk'* rozległy się salwy armatnie. 

Wandeczka i Jagódka rzuciły się w ramiona Ojcu, który ucałował je serdecznie, 
witając się następnie z reprezentantami władz. r 

Podczas postoju na stacjj w Gdyni p. Marszałek przez cały czas stał w oknie, 

przyglądając się oddziałom wojska i przysposobienia wojskowego. 

Na dworcu W Warszawie 
Pociąg specjalny wiozący Pana Marszałka Piłsudskiego wraz z rodziną i członkami 

rządu z premjerem Sławkiem na czele przybył do Warszawy o godz. 12 w nocy. Na- 
długo przed przyjazdem pociągu poczęli się gromadzić na dworcu głównym liczni przed 
stawiciele władz cywilnych i wojskowych. d 

Wysiadającego z wagonu Pana Marszałka Piłsudskiego powitał marszałek se; 

Świtalski, Mean Pan Marszałek Piłsudski prźywitał się z obecnymi na dworcu dy- 

Pan Marszałek wygłąda doskonale i nie znać na nim wcale trudów dalekiej po- 

dróży. 
Paa Pan Marszałek Piłsudski w towarzystwie premjera Sławka skierował się ku 

salonom recepcyjnym dworca, obecni na peronie wznosili na jego cześć okrzyki: Niech 
żyje! Podobną owację zgotowała Panu Marszałkowi zgromadzona licznie przed dwor- 
cemm młodzież akademicka oraz publiczność. 

Żegnany entuzjastycznie Pan Marszałek w towarzystwie małżonki i córeczek od- 
jechał do Bełwederu. * 

Dekoracja załogi Krzyżami Zasługi 
GDYNIA. — Admirał Świ rski udekorowat załogę ORP „Wicher* Krzyżami Zasłu- 

gi: złotym — dowódcę okrętu, komandora Morgensterna, srebrnemi — oficerów 1 bron- 
zowemi — marynarzy. 

  

  

Liga Narodów zbierze sie 8 maja 
GENEWA. (RAT). — Donoszą urzędowo, iż 63 sesja Rady Ligi Naro- 

dów otwarta zostanie w Genewie nie 11-go lecz 8 maja rb. Obrady trzeciej 
sesji komisji studjów nad unją europejską rozpoczną się w Genewie w piątek 

Gdzie obradować będzie konferencja 
ROZBROJENIOWA 

GENEWA (PAT) — Sekretarz generalny Ligi Narodów przesłał do 
członków Rady notę z załączeniem materjału, dotyczącego wniosków, które 
wypowiedziały się co do wyboru miejsca, Barcelona, Lozanna, Aix-les-Bains, 
Cannes i Biarritz. 

Senat francuski uchwalił ustawę skarbową 
PARYŻ. (PAT) Senat uchwalił ustawę skarbową 218 głosami przeciw 

ko 18. Ponieważ jednak ustawa ta zawiera liczne poprawki, powróci ona 
pod obrady Izby. 

Znów trzęsienie ziemi 
SYDBEY. (PAT). — Obserwatorjum w Reverview zarej ało w dniu 28 bm. 

wstrząsy ziemi, najsilniejsze z tych, które od dwóch miesięcy notowano. We- 
dług obliczeń, ognisko wstrząsów znajduje się o 2.400 mil na poółnocny wschód od 
Sydney w okolicy morza Banda (Holenderskie Indje Wschodnie). Donoszą pozatem z 
Port Darwin, że wstrzęsy ziemi zostały tam odczute w tym samym czasie. ‚ 

Awantury podczas „sprawy Dreyfus'a' 
POLICJA REWIDUJE WIDZÓW PRZED SPEKTAKLEM 

, PARYŻ. (PAT). — W czasie porannego przedstawienia „Sprawy Dreyfusa* człon- 
kowie ligi byłych kombatantów pacyfistów pochwycili jednego z demonstrantów, upro- 
wadzili go na scenę i ukarali dotkliwie. Sekretarz ligi pozostaje pod zarzutem zadania 
wzmiankowanemru maniiestantowi ran. 

Przed wieczornem przedstawieniem widozwie, zdążający do teatru w grupach, byli 
poddawani przez odpowiednie władze rewizji. Kobiety odwierać musiały swe torebki, 
mężczyzn rewidowano dokładnie. Tych, którzy protestowali przeciwko rewizji, nie do- 
puszczono na przedstawienie. 

Dyrektor teatru powiadomił autora sztuki Richepina, że sztuka jego będzie w dniu 
jutrzejszym zdjęta z afisza. Richepin wyraził ubolewanie z powodu tej decyzji, zaznacza 
jąc iż starać się będzie o wystawienie „Sprawy Dreyfusa* w innym teatrze w Paryżu. 

DZIEŃ MARSZ. PIŁSUDSKIEGO 

WARSZAWA. 30. III. (tel. wł. „Sło 
wa''). Marszałek Piłsudski rozpoczął 
dziś prace już w pierwszym dniu po 
powrocie z urlopu. O godzinie 10 ra- 
no odbył krótką rozmowę z płk. Gą- 
siorowskim w sprawie swoich zwyk- 
łych zajęć wojskowych. O godzinie 12 
w południe złożyli wizyty powitalne 
Marszałkowie Sejmu j Senatu, potem 
zaś o godzinie l-szej po poł. przy- 
był na dłuższą konferencję ' premier 
Sławek. 

W godzinach popołudniowych a 
mianowicie około 5-tej Marszałek Pił 
sudski przybył do gmachu Sejmu w ce 
lu rewizytowania marszałków obu Izb. 
Najpierw udał się Marszałek Piłsudski 
do marszałka Sejmu, z którym spędził 
na rozmowie przeszło pół godziny. Po 
ukończeniu tej konferencji przeszedł 
Marszałek Piłsudski do łokahi Senatu 
i tutaj zabawił około pół godziny kon- 
ferując z marszałkiem Raczkiewiczem. 

W międzyczasie odbywało się po- 
siedzenie Rady Ministrów bez udziału 
Marszałka Piłsudskiego. Na posiedze- 
niu tem załatwiono szereg spraw bie- 
żących mniejszej wagi. 

Z gmachu Sejmu przybył Marsza- 
łek do prezydjum Rady Ministrów 
gdzie przywitał się z obecnemi tam je- 
szcze po posiedzeniu członkami rzą- 
du poczem  rewizytował premjera 
Sławka. : 

Prezydent Mošcicki jest w Warsza 
wie nieobecny, przebywa bowiem od 
soboty w Spale. Dopiero po powrocie 
Pana Prezydenta do Warszawy, od- 
będzie się jego przywitanie z Mar- 
szałkiem Piłsudskim i narada której re 
zultatem mogą być pewne zmiany o- 
sobowe w składzie rządu. Takie pro- 
roctwa snuje prasa opozycyjna. 

  

POSIEDZENIE RADY MINISTRÓW. 

WARSZAWA. (PAT). —W ponie- 
działek 30 marca pod przewodnictwem 
p. prezesa Rady Ministrów Walerego 
Sławka odbyło się posiedzenie Rady 
Ministrów, poświęcone sprawom bie- 
żącym. 

M. in. Rada Ministrów uchwaliła 
nowe statuty organizacyjne Minister- 
stwa Rolnictwa i Ministerstwa Reform 
Rolnych oraz powzięła uchwałę w spra 
wie wyznaczenia delegata rządowego 
do wpisywania do ksiąg hipotecznych 
praw własności osób prawnych koś- 
cielnych i zakonnych dła diecezji czę 
stochowskiej, sandomirskiej, łódzkiej i 
włocławskiej. 

KONFISKATĄ ODEZW STRON- 
NICTWA LUDOWEGO 

WARSZAWA. 30. III. (tel. wł. „Sło 
wa'). W dniu dzisiejszym miała się u- 
kazać programowa odezwa stronnici- 
wa ludowego, które powstało na sku- 
tek zjednoczenia się Piasta, Wyzwole- 
nia j Stronnictwa Chłopskiego. Odez- 
wa utrzymana w tónie manifestu do 
Jndności włościańskiej, ale światła 
dziennego nie ujrzała, ponieważ skon- 
fiskowana została z polecenia komisar 
atu rządu w Warszawie. 

KOMU LOS SIĘ UŚMIECHNĄŁ? 
WARSZAWA. (PAT) — 30 bm. w 

18-tym dniu cignienia 5 klasy 22-giej 
Polskiej Państwowej Loterji Klasowej 
główniejsze wygrane padły na numery 
następujące: 10 tys. zł. — 113024, po 
5 tys. 124.460 i 199691 po.3 tys. zł. 
33248 106986, po 2 tys. 25.154, 26824 
40410 53362 63738 72817 79353 
117952 138831 157593 182032 189878 

  

DALSZE ECHA UNJI 
CELNEJ 

„ LONDYN. (PAT). — Na posiedze 
niu Izby Gmin w dniu 30 bm. minister 
spraw, zagranicznych. Henderson, odpo 
wiadając na zapytania w sprawie unii 
celnej austriacko - niemieckiej, oświad 
czył sekretarzowi generalnemu Ligi Na 
rodów o swym zamiarze podiecia na 
najbliższem posiedzeniu Rady Ligi Na- 
rodów dyskusii nad zgodnošcia projek 
towaneso układu z. zobowiązaniami, 
nałożonemi na Austrię w protokóle z 
roku 1922. 

łężeli ujawni się chęć skorzystania 
z opinii trybunału haskiego, minister 
poprze taki wniosek. Rząd austriacki 
bvłbv naturalnie zaproszonv, do wzie- 
cia udziału w tvch dyskusiach. Mini 
ster zadowolony jest z tego, że rząd 
austriacki wyraził zmode na udział a 
obradach i ma nadzieie że R. Ligi Naro 
dów, bedzie mosła stwierdzić, że roko- 
wania anstriacko - niemieckie nie po- 
suwają się naprzód z uszczerhkiem dla 
normalnei nrzviaznei atmosfery, panu- 
iacei na Radzie Ligi. 

. Zdaniem mówcv. Rąda Ligi stano- 
wi forum przedewszystkiem odpowied 
nie dla nrzenrowadzenia dyskusii nad 
legalnością projektowanego układu. 

ST. SWIĘCIANY — ui. Rynek 9 

WILEJKA POWIATOWA — 
WARSZAWA — T-wo Księg. Koi. „Kuch” 

WOŁKOWYSK — Księgarnia | ws „Rach” 

N. Varastejaki. 

ul. Mickiewicza 24 t jucre> = 
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W sprawie złagodzenia 
antagonizmu 

POLSKO-NIEMIECKIEGO 

Die Zeit, łuty 1931 omawia stosun- 
ki polsko - niemieckie i pisze, że o0- 
pinja niemiecka powinna wyciągnąć 
właściwe wnioski z decyzji genew- 
skiej. Tak się też stało, iż Niemcy za- 
przestały nagonki na Polskę a Polska 
przyznała, iż nieodpowiedzialne  ele- 
menty polskie dopuściły się nadużyć 
Spór zatem został zakończony przez 
wymagany przez życie kompromis 
Należy jednak pamiętać, że ze strony 
niemieckiej były wysuwane argumenty 
które Polska podchwyciła, a mianowi 
cie łącznie z zajściami górnośląskiemi 
przez opinię niemiecką sprawy rewizji 
granic i złączomego z tą sprawą na- 
zwiska Treviranusa. Naród niemiecki 
może być najbardziej jednolity, co do 
wysuwania sprawy rewizji granic, ale 
znajdzie równie jednolitą opinię prze- 
ciwko sobie i nawet Włochy w spra- 
wie rewizji mają inne zdanie, niż Niem 
cy. 

Pismo podnosi, że tyłko jedna jest 
dažnoš“ rewizyjna. w której Niemcy 
będą miały wszystkich po swojej stro- 
n.e, a mianowicie dążenia do wydoby 
cia się z przestarzałych form życia, 
czyli „„Revision vorwarts", jak to ujął 
prof. A. Mendelssohn - Bartholdy w 
„Europaische Gesprache“.  Natomiast 
„Revision rūckwarts“, jaką jest dąże- 
nie do nawracania sie do przeszłości, 
zagraża niepokojem i wojną i takiej 
rewizji Europa nie chce. 

„Taką „rewizją naprzód” jest plat- 

  
forma, jaka stwarza traktat handlowy 
polsko-niemiecki, 
dować uspokojenie 
dać rzeczywisty. początek porozumie- 
nia. Polska już ratyfikowała ten trak- 
tat i tem samem dała sposobność, aby 
Niemcy poszły za nią. Wszelkie rze- 
czowe dane mówią za najszybszem u- 
kończeniem wojny celnej,  trwającej 
już 5 i pół lat. Wojna celna podniosła 
nanrażenie - nolityczne w obydwóch 
krajach w stopniu niedozniesienia, a 
zajścia na Górnym Śląsku i gdziein- 
dziej stały się tylko realnym, prawie 
koniecznym wyrazem tego zaostrzają- 
cego się stanu umysłów. Pokój gospo- 
darczy a łącznie z nim podjęcie uregu 
łowanych naturalnych stosunków, /'wy- 
tworzyły całkowicie odmienną atinosfe 

który może spowo- 

rę: Z bliższego zetknięcia się na plat-. 
formie wspólnych interesów wyrośnie 
„Samopoznanie się* a z niego „zro- 
zumienie się*, z tego zaś ostatniego 

umysłów i może | 

“
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wspólna praca nad wspólnem dziełem 
pokoju”. 

  

KONFERENCJA W SPRAWACH 
SZTUKI 

WARSZAWA. (PAT). — /W po- 
niedziałek 30 marca odbyło się w gma 
chu Ministerstwa WR i OP konferen-. 
cja z przedstawicielami sztuki w spra 
wach budżetowych i opieki państwa 
nad sztuką. 

Żebraniu przewodniczył p. minister 
dr. Sławomir Czerwiński, który w za- 
gajenin przedstawił dotychczasowy sto 
sunek Ministerstwa WR i OP do opieki 
nad sztuką. Następnie dyr. departa- 
mentu sztuki prof. Skoczvlas przed- 
stawił sposób rozdziału budżetu de- 
partamentu sztuki na poszczególne 
działy sztuki za rok ubiegły. 

W dyskusji która się następnie roz. 
winęła, zabierali głos pp. Wacław Sie | 
roszewski, Juljusz Kaden-Bandrowski, 
Kazimierz Sikorski, dyrż. Morawski i 
Jan Lorentowicz. Wszyscy artyści zgo 
dnie wysuwali postulaty, aby sumy, 
preliminowane w budżecie na rok 
1931 — 32 na opiekę nad sztuką, by- 
ły zrealizowane. P. minister zakończył 
konferencję przemówieniem, w któren: 
przyszekł przedstawicielom sztuki dal- 
szą życzliwą opiekę i zapowiedział 
zwoływanie podobnych konferencyj w 
przyszłości. 

Kelner kowieńskiego 
„Rzmove“ 

PODEJRZANY O SZPIEGOSTWO 

NA RZECZ POLSKI 

Z Kowna donoszą: W tych dniach | 

sąd wojenny rozpatrzył sprawę b. kel- | 
nera w kłubie oficerskim „Ramove% | 

X., który postawiony był w stan ©- 

skarżenia za szpiegostwo na rzecz Pol 

ski. X. był legionistą, następnie poli- 

ciantem w Polsce, poczem został kelne 

rem w klubie oficeskim, jakóby w za- 

miarze szpiegowania. 

Z braku poszłak w wyniku sprawy 

Sąd Wojenny oskarżonego uniewinnił. 
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PAMIĘCI DR. MARJANA OBIEZIERSKIEGO Tajemnicza śmierć nauczyciela POD wOD А 00 CIEGUNA + 
W dn. 26 b. m. o godz. 20 wiecz. 

w Wileńskiem Towarzystwie Ginekolo 
gicznem odbyła się akademja żałobna, 
poświęcona dwom członkom jego, 
zmarłym w końcu ubiegłego miesiąca 
prof. dr. Władysławowi Bylickiemu i 
dr. Marjanowi Obiezierskiemu. Prze- 
mówienia prof. dr. Jakowickiego i dr. 
Waszkiewicza skreśliły przed oczyma 
obecnych sylwetki tych dwóch wybit 
nych kolegów, których życie i działal 
ność pozostawiły po sobie trwałe i 
niezatarte wspornnienie. 

Tem, co łączyło obu tych wielkiej 
miary lekarzy - ginekologów, był ich 
głęboko ideówy stosunek do swego 
zawodu, a osobistą skromność j u- 
przejmość względem wszystkich, z 
którymi się w życiu i pracy swojej ze- 
tknęli. Proiesorowi Bylickiemu jednak 

  

a 

žycie wypelnita przedewszystkiem nau 
(ka, —ur.  Obiezierski nadewszystko 
ukochat — cztowieka. 

Jako lekarz był dr. Marjan Obie- 
zierski niezwykle zdolnym,  sumien- 
nym i szczęśliwym praktykiem, trzy- 
mającym stale rękę na pulsie współ- 
czesnej wiedzy, nietracącym ani na 
moment kontaktu z jej postępem, — 

_ 1 propagatorem jej zdobyczy najnow- 
szych wśród kolegów i pacjentów. Z 
tej reż strony dał się poznać zaszczyt 
nie w środowisku Wileńskich Towa- 
rzystw Lekarskiego i Ginekologiczne- 
go. których rozwój i organizacja nie- 
jedno zawdzięcza jego żywości, ener- 
gji i inicjatywie, i gdzie wygłaszał re- 
eraty, niektóre z nich drukując na- 
stępnie w „Pamiętniku Lekarskim". 
Lecz najistotniejszym tytułem jego do 
najwyższego szacunku i miłości, jaką 
sobie wszędzie zjednywał, — było je 
go wielkie i gorące serce. 

W tem jednem zdaniu mieści się 
wszystko — całkowita charakterysty- 
ka tej bogatej i tak pociągającej orga 

| nizacji psychicznej. W doktorze Obie- 
Ą zierskim było płomienne i nieograni- 
_ śzone ukochanie człowieka —— huma- 
m.taryzm w najpiękniejszem znaczeniu 
tego słowa, jakiego przykłady daje 
mars Ewangelja, lecz jakże rzadko 

„ wciera życię. 

W jego śtosunku do bliźniego — 
właśnie dlatego, że był do głębi du- 

yv chrześcijaninem  — nie istniała 
Kkwestją różnicy wyznania, — i — 

    

  

% 
właśnie dlatego, że był goracym Pola 
kiem, dzieckiem powstańców 63 roku 
i sam zesłańcem do Rosji za sprawę 
uczczenia rocznicy Kilińskiego w War 
szawie — nie istniały dlań antagoniz 

_ my narodowościowe. 

°° Dr. Obiezierski był typem filantro 
pa w wielkim. stylu. Wilno poznało 
go jwż w Okresie ciężkich warunków 
powojennych, pó utracie wszelkich za 
sobów  materjalnych nietylko jego 
własnych, łecz i licznej jego rodziny, 

- a mimo to miasto nasze miało spo 
sobność poznać niezmierną jego wraż 
liwość na wszelką nędzę, która znaj- 
dowala swój wyraz najżywszy w jego 
działalności, jako wice-prezesa Związ- 
ku Polaków :Zakordonowych — į tę 

    

    

  

   

      

   
    

     

   

  

   
   

   

    
   

    

  

„BELFRY“ 
 Zawszė byli gorsi i lepsi. I zaw- 

e gorsi stanowili zde:ydowaną wi>k 
ść, lecz o charakterze szkoły, o jet 

pływach na młodzież, 0 qui roli w 
dziejach kultury decydowali iepsi. 
"W czasach „przedhistorycznych“ 

czyli tuż przed wojną wśród wielkiej 
mnogości typów nauczycielskich, ty- 

_ pów nieraż śmiesznych, groźnych, lub 
wstrętnych, zarysowały się dwa pod- 
stawowe typy, najbardziej oddziaływa 
jące na młodzież. 

" Uczony i społecznik. ) 
Typ uczonego jest bardzo stary. 

Zawsze prawie każde grono nauczy- 
cielskie posiadało cichego entuzjastę 
nauki, który wciąż coś badał, coś pi- 

ł, należał do przeróżnych towa- 
ystw naukowych, był „sławny* przy 

najmniej wśród grupki jakichś spec- 
 jalistów. > 

__ .Uczony nie był dobrym pedago- 
gieim miał swe słabostki, dziwactwa, 

_ szczegółnie w starszym wieku,  aie 
- pomimo to wywierał wielki wpływ na 
_ młodzież, szukającą autorytetu i, po- 

imo pozory, umiejącą szanować wie 
dzę i cenić bezinteresowność szłachet- 

nych wysiłków. A 
Wielu późniejszych profesorów u- 

aiwersytetu zawdzięcza swe zamiłowa 
nie do nauki właśnie 'takim cichym, 
skromnym, mało nieraz znanym (choć 
 zjawiały się czasem i gwiazdy pierw- 
szej wielkości!) uczonym — nauczy- 
<ielom gimnazjum. 

Społecznik jest zjawiskiem now- 

    

   

    
   

   

  

niestrudzoną uczynność, z jaką przy- 
chodził z pomocą każdemu, komu jego 
wiedza, rada, lub stosunki osobiste 
mogły się okazać przydatne — i wresz 
cie tę jego cudowną pogodę umysłu i 
niewyczerpany humor, ozłacające naj- 
bardziej szare chwiłe życia jego 'oto- 
czenia. Ale pełny i całkowity wyraz 
tej niepowszedniej osobowości znają 
ci, tylko, którzy doktora  Obiezier- 
skiego pamiętają z Mińska, u szczytu 
jego powodzenia życiowego i imponu- 
jącej jego działalności  filantropijnej. 
Ten człowiek, który z rodzinnego ma- 
jątku nie wziął nic prócz wykształce- 
nia, Którego cały fundusz stanowiła 
olbrzymia wprawdzie, lecz jakże wy- 
czerpująca siły praktyka, rozsiewał w 
czasie wojny tysiące rubli na wszel- 
kie instytucje społeczne i narodowe, 
przedewszystkiem oświatowe, religij- 
ne i wojskowe, — a imponując swą 
hojnością na cele polskie, miał zaw- 
sze kieszeń otwartą dla wszystkich in 
nych, potrzebujących pomocy. Prócz 
znacznych sum, dawanych jawnie dla 
przykładu i pociągnięcia za sobą ofiar 
ności bogatszych od siebie współoby- 
wateli, — przychodził ciągle z pomo- 
cą cichą, ukrytą przed światem, a na- 
wet przed najbliższą rodziną każdemu, 
bez wyjątku, kto się do niego © ро- 
moc tę zwrócił. < 

Sercem zawsze i przedewszystkiem 
rządził się w stosunkach swych z lu- 
dźmi: że społeczeństwem, pacjentami 
przyjaciółmi, rodziną j potrzebującymi 
— nawet w polityce, w której całe 
swe, uczucie, najserdeczniejsze, najbez 
interesowniejsze i niezachwianie wier- 
ne ofiarował Marszałkowi Piłsudskie- 
mu, jako najczystszemu wyobrazicieło 
wi ideołogji Polski Mocarstwowej, tej 
Polski, w której czynnej słuźbie sta- 
nął odrazu jako lekarz wojskowy w 
chwili, gdy w samem zaraniu Jej (Nie 
podległości znalazł się w: Warszawie 
po zajęciu Mińska przez bołszewików 
w końcu 1918 r. Bo też doktór Mar- 
jan urzeczywistniał w sobie to, co się 
wielu wydaje ideałem nie do osiągnię 
cia: połączenie płomiennego patrjo- 
tyzmu z absolutnym brakiem nącjona 
lizmu. Był kochany przez wszystkich, 
bez wyjątku mieszkańców tych środo- 
wisk, w których rozwijał swoją dzia- 
lalnošė — bo sam dawał to swoje go 
rące serce wszystkim, z którymi się 
stykał, a przedewszystkiem  cierpią- 
cym, -— Polakom, Żydom, Rosjanom, 
Białorusinom, czy cudzoziemcom 
bez różnicy wiary i narodowości. 

Musiało się zużyć i wyczerpać to 
nieprzebrane, lecz tak bez rozwagi i 
rachunku rozdawane serce — į wczeš 
niej, niżby się można było spodziewać 
bić przestało.... Ale w tym świecie nę- 
dzy i słabości, gdzie mimo wszystko 
jedyną siłą pozytywną i trwałą jest 
Miłość — owa najświętsza Charitas 
— póstać doktora Obiezierskiego po- 
zostawiła po sobie świetlaną drgają- 
cą smugę blasku, która długie lata je 
szcze winna słonecznem o Nim wspom 
nieniem promieniować na tych wszyst- 
kich, którzy z Nim w życiu ze- 
tkneli. ‚ 

„Co złość zniweczy, co występek 

  

  

zburzy, 
„To miłość z gruzów napowrót po- 

stawi — 
„Upadłą ludzkość z krwi i łez ka- 

PURE ; łuży 
„Czyn poświęcenia podniesie i. zba- 

` Wi... 
„I jeden z czasu wyplątany sieci 
„Nieśmiertelnością poza grób ule- 

ci...*. (Asnyk) 

Przyjaciel 

Bakołałctwa zagranicą”, na konie 
P. K. O. 21995, Komitetu Obcho- 
lim 25-lecia Walki o Szkołę Polska. „, 

szem: zjawił się po r. 1905 i zaczął 
„budzič.,,. а 

Tworzył koła.i kółka, redagował 
uczniowskie  pisemka, przewodniczył. 
na uczniowskich zebraniach, obcował 
z młodzieżą beżpośrednio, podchodził 
do każdego dziecka. zosobna, zapalał, 
entuzjazmował, wciągał do pracy i 
przygotowywał „do czynu”. 

| znowu: niezawsze taki społecz- 
nik był dobrym pedagogiem, popełniał 
nieraz wielkie błędy, i wytwarzał nie- 
znośne sytuacje, ale wpływ na mło- 
dzież miał wielki!... 

Po wskrzeszeniu naszego państwa 
i stworzeniu sieci szkół średnich, na- 
leżało się spodziewać, iż typ nauczy- 
ciala polskiego najnowszej daty bę-. 
dzie syntezą dwu tych podstawowych 
typów, że będzie łączył głęboką wie- 
dzę z działalnością społeczną, spaja- 
jac i uzupełniając te dwa pierwiastki 
doskonale opanowaną metodą. wycho- 
wawczą. ' 

Niestety, tak się nie stalo. 
Ponieważ odrazu stworzyliśmy nie 

tylko zawrotną ilość gimnazjów, ałe i 
kilka nowych uniwersytetów, przeto 
profesorowie gimnazjalni, zaawanso- 
wani naukowo, obsadzili dziesiątki u- 
niwersyteckich katedr. i tem osłabili 
szkołę średnią. 3 

Pozostali pedagodzy - uczeni zała- 
mali się pod wpływem potwornych 
warinków  materjalnych i moralnych, 
jakie zapanowały po wojnie, no i mu- 
sieli ulec ciosom, spadającym na nich 
zgóry. Dobiła naukowców uchwała 
jednego z pierwszych Sejimów,  nie- 
uznająca dypłomów naukowych za 
uprawniające do nauczania. 

POBILI GO NIEZ 

КО 

NANI UCZNIOWIE 
PIOTRKÓW. (PAT). — W mieście Belchatowie miał miejsce wczoraj następujący 

wypadek. Profesor miejscowej szkoły hand 
domu i opowiedział swej służącej, że jacyś 
rzyli 

lowej Macierzy Szkolnej Chodźko wrócił do 
uczniowie ze szkoły napadli na niego i ude 

go kijem. Profesor rozebrał się i położył spać, jednakże wkrótce zawezwał do 
siebie służącą i prosił o lekarza i dyrektora szkoły. 

Przybyłym nie mógł udzielić żadnej wiadomości, gdyż zaniemówił i nie odzyskaw- 
szy przytomności zmarł w niedzielę. Początkowo przypuszczano, że był to napad ra- 
bunkowy, gdyż pieniądze i zegarek 
lazły się u służącej. 

Obecnie śledztwo, prowadzone przez 
jest przeciwko uczniom szkoły handlowej j 
waż ci ostatni wykazują swoje alibi. 

zniknęły w pierwszej chwili, jednakże potem zna- 

komendanta policji Skalskiego, skierowane 
Jednakże napotyka na duże trudności, ponie- 

  

Wielkie oszustwo sióstr-Niemek 
MARSYLJA (PAT). — przed kikku dniami wykryto tu wielkie oszustwo, , którego 

dopuściły się zamieszkałe w Marsylji os dłuższego czasu dwie siostry, Niemki, Filo- 
mena i Katarzyna Schmidt. 

Katarzyna Schrni dt zaasekurowana była na sumę pół miljona franków i Device? 
dnia znikła z Marsylji. Siostra jej, korzystając ze šmierci przvgarn'ętei przez nią dzie- 

papierami nieobecne; wczyny, pochowała zmarłą za Katarzyny. Po tym 
Filomena Schmidt otrzymała sumę, na którą zaasekurowana była jej siostra. Oszustwo 
jednak zostało e. 

biety są młodemi wdowami 
po ślubach swych zmarli. 
Stry Schmidt. Również zachodzą pewne wątpliwości co do osoby, która 

że siostry Schmidt uprawiaty szpiegostwo na 
stała, jako Katarzyna Shmidt. 

; Prócz tego istnieją poważne poszłaki, 
rzecz Niemiec. 

Policja odszukała Katarz ię i obydwie siostry osadzono w więzieniu. Obie te ko- 
į  RRŻACH francuskich, którzy w tajemniczy sposób wkrótce 

achodzi. podejrzenie, że do Śmierci tei BZ ec Sio- 
zo- 

  

  

  

Ax SRSLzosZĄ 

H „ŽŽ - „KOPERNIKIEM       
Ei ių NE p 

w, O KA an 
Warszawskiego T-wa Handlu Herbatą. 

A. Długokęcki i W. Wrześniewski S-ka AkcyjnaWarszawa—Bracka 23. 
Żądać wszędzie 

Przedstawiciel $t, Zatorski - Wilno, ul. J. Jasińskiego Nr. 1. 

    

‚ NA ŚWIĘTA WIEKANOCNE i 

poleca PO cenach znacznie zniżonych 
opłatki pod mazurki, . szafran, d. wanilję, olejki, esencje i t. 

Wielki wybór perfum i wody kolońskiej na wagę I we fiakonach. 

SKŁAD APTECZNY i PERFL MERYJNY 

WŁ. NARBU T Wilno, Ś to Jańska 11. 
Teiefón 472. 

Magazyn otwarty do piątku włącz le do go*z. 9 wieczór 
  

  

  

| JÓZEF KŁODECKI 
ZAMKOWA Nr. 17 (obok K ościoła Św. Jana) Telefon 928 
Zawiadamia Sz. Klijentelę, że na nadchodzący sezon wiosenny i przedświąteczny 

"O LBO A: 

Wielki wy* бг KOŁDRY 
FIRANE, OBRUSÓW, KAP, 

WATOWE I PLUSZOWE 
plėtra, bieliźniane, bielizr ę damską, meska i p Ścielową 

WEŁNY NA SUKNIE I PŁASZCZE OS'ATNIE NOWOŚCI JEDWABI 
GALANTERJA MĘSKA i DAMSKA 

Ceny zniżone 
Wyprzedaż resztek 

Wielri wybór wszelkich towarów 
z rabatem 40 proc. 

  

  

czają za opłatą, wydane im do komi 

pnie zwracają Administracjom, jako 
Podobne wypadki oznaczają 

stosuńku do Wydawnictw zarówno 

ków, wypożyczających pisma do pr 

Ponieważ system wypożyczai 

pieniu tego zła. 

dową. 

Radjo, Wilner Tog.   

- KOMUNIKAT WYDAWNICTW 
„ Niżej podpisane Wydawnictwa oświadczają, co następuje: 

„Ustalone zostało, że niektórzy uliczni sprzedawcy gazet wypoży- 

stanowi spekulację na cudzej własności, narażając interesy Wydawnictw 

na szwank, apelujemy do uczciwej opinji o okazanie nam pomocy w tę- 

Jednocześnie -.oświadczamy,. że w wypadkach ustalenia przez kon- 
trolę naszą faktów wypożyczania pi 

nym nadużyć w stosunku do Wydawnictw, występować na drogę sąd- 

Cajt, Dziennik Wileński, Express Wileński, 

liustrowany Kurjer Codzienny, Kurjer Warszawski, 
Nasze Wremia, Ostatnie * Wiadomości, 

sowej sprzedaży pisma, które nastę- - 

niesprzedane. 
wyraźnie nadużycia, popełniane w 

przez sprzedawców, jak i czytelni- 

zeczytania. 

nia pism jest nieetyczny, ponieważ 

sm, będziemy przeciw osobom, win- 

Gazeta Wileńska 10 gr., 
Kurjer Wilenski, 

Owent Kurjer, Słowo, Wilner 

  

Typ naukowca zginął chyba bez- 
powrotnie; typ społecznika prędko się 
zdegenerował, zablagował się na 
śmierć. 

Gdzieniegdzie tylko można jeszcze 
spotkać nauczyciela, pracującego nau- 
kowo, ale jest takich coraz mniej; od 
czasu do czasu zjawi się nagle idea- 
lista - „spotecznik“ ale dobije go nie- 
cna intryga, lub brudna płatka. 

Nauczycieł współczesny różni się 
od swego przedwojennego kolegi prze 
dewszystkiem tem, że znajduje się w 
znacznie gorszej sytuacji materjalnej i 
zajmuje w kierarchji społecznej o wie 
le niższe stanowisko. 

Musimy, mówiąc o naszych  tere- 
nach, wspominać rosyjskie szkolni- 
ctwo. W Rosji nauczyciele gimnazjal- 
ni należeli do kasty uprzywilejowanej, 
byli szczególnie wyróżniani z pośród. 
innych urzędników, korzystali ze spec 
cjalńvch praw. : 

Dziś, podług obliczeń jednego z 
przedwojennych profesorów, nauczy- 
ciel gimnazjalny pobiera jedną piątą 
część pensji dawnego nauczyciela ro- 
syjskiego, jaką zaś ma część powagi, 
poszanowania, niezależności, — lepiej 
nie mówić! 

Stan nauczycielski w Polsce jest 
stanem upośledzonym. Zawód  nau- 
czycielski w porównaniu z innemi za- 
wodami, wymagającemi wyższego wy 
kształcenia, jest opłacany najgorzej, 
dość powiedzieć, że w niektórych 
szkołach prywatnych nieraz płacą po 
„. 14 —2 zł. za godzinę lekcji! 

Istnieją etaty dla nauczycieli, usta 
lające normalną ilość godzin lekcyj ty 
godniowo. 

    

  
Polonista więc iub matematyk mieli 

po 18 godz., później, ze względów о- 
szczędnościowych, dodano im trzy go 
dziny, tak, że teraz mają po 21 godz. 

Przy tej ilości godzin nauczyciel 
może należycie przygotować się do 
każdej lekcji, sumiennie poprawiać 
ćwiczenia piśmienne i bez zbytniego 
przemęczenia kierować klasą. 

Ale... z takiego etatu trudno żyć 
samotnemu, rodziny utrzymać niespo- 
sób. Stąd wyjście —- brać godzinki 
dodatkowe... 

Nauczyciel, mający do 50 godzin 
tygodniowo, nie należy do rzadkości! 

Powodzi się takiemu materjalnie 
wcale nieźle, ale cóż to jest za praca, 
i jakie są jej rezultaty? 

Marne warunki materjalne. nauczy 
cieli nie pozwalają im należycie pra- 
cować nad sobą, wyczerpują, zniechę- 
cają, zabijają indywidualność. 

Warunki moralne nie są lepsze. 
W szkołach państwowych jest nie 

bywała przedtem załeżność nauczycie 
li od władz administracyjnych szkol- 
nych, w szkołe prywatnej — od przed 
siębiorców. 

Te szkoły prywatne, niegdyś na- 
sza chluba, spadły obecnie przeraża- 
jąco nisko. Przed paru laty pewien 
profesor uniwersytetu warszawskiego 
nazwał szkoły prywatne sklepikami, 
sprzedającemi matury na raty. 

To określenie w stosunku do wie- 
lu prywatnych * szkół w Polsce jest 
krzywdzące, ale naogół, niestety, jest 
słuszne! 

W szkole średniej (z małemi tylko 
wyjątkami) nauczyciel pracuje w at- 
mosterze niezdrowej. Skutek tego jest 

„Nautilus* opuści Szpitzberg 1-go' 
lipca. Przygotowania są już zrobione, 
wszystko obmyślone, wykończone. Or 
ganizatorzy, jako prawdziwie czynni 
ludzie nie umieją siedzieć i drzemać, 
a że obecnie nic nie mają do roboty, 
więc — opowiadają, kto tylko ze- 
chce słuchać, jak wygląda ich statek, 
w co jest zaopatrzony, jak się odbę- 
dzie podróż. Tak dokładnie przewidzie 
li wszystko, tak szczegółowo opisują, 
co i jak, że nawet gdyby nie pojechali 
wcale, nie byłoby czego żałować — 
wiemy, jak będzie. 

, Grube, spłaszczone cygaro długo- 
ści 55 mtr.może się poruszać dość szyb 
ko. Ale kpt. Wilkins i towarzysze nie 
poto pchają się do bieguna, by móc 
potem się chełpić: „byliśmy tam* — 
chcą zobaczyć, zbadać, zgłębić. Więc 
ustalono, że Naurilus nie będzie robił 
więcej, jak 72 klm. na dobę; ponie- 
waż od Szpitzbergu do cieśniny Be- 
hringa (poprzez biegun) jest 4000 
klm., tedy właściwa podróż potrwa 
około 50 dni. 

Nautilus będzie płynął rzecz pro- 
sta pod wodą, wydostając się tylko 
od czasu do czasu dla zrobienia zapa- 
su powietrza. Lód nigdzie na oceanie 
nie bywa grubszy, jak 7 metrów — 
przebicie takiej powłoki nie jest trud- 
ne dla pił i świdrów, umieszczonych 
na dachu Nautilusa. Zresztą nawet na 
najzwartszych polach. lodowvch spo- 
tyka się często wyrwy — takim. natu- 
ralnym otworem bedzie mógł bez fa- 
tygi wydostać się Nautilus. 

Na powierzchni wciąż niebezpie- 
czeństwo. Ni z tego,'ni z owego, lo- 
dy zaczynają ..się zbliżać, zsuwać — 
stałowa łódź pękłaby w takim uścisku 
jak łupinka, Otóż załoga. Nautilusa 
będzie specjalna, wytrenowana w pio- 
runującym starcie do wnętrza łodzi. 

Na hasło: „wsiadać' wszyscy jak opa- 
rzeni skoczą do środka i łódź zapadnie 
się w dół ku zgryzocie prących lodów. 
Prędka ucieczka, to jedyny przed nie- 
mi ratunek. 
: Pokraženie sie w słonej wodzie 
jest dużo trudniejsze, niż w słodkiej, 

która przedstawia mniejszy: onór. Po- 
ławiacze fok znają dobrze takie zja- 
wisko: zastrzeli się raz grubsze zwie- 
rzę — idzie na dno jak kamień; dru- 
gim razem — zostaje na powierzchni. 

Poprostu zależy to od wody; czę- 
sto górną warstwę oceanu północne- 
go stanowi woda słodka, powstała 
od topnienia lodów — otóż w takich 
wypadkach foka idzie na dół jak sie- 
kiera, ku zmartwieniu rybaków; gdy 
zaś woda jest słona — wszystko w 
porządku, upołowane zwierzę nie 
tonie. 

— Uczeni — a będzie 
na Nautilusie — nie zmarnują ani 
chwili. Tyle rzeczy obiecują sobie 
sprawdzić, zbadać. Dno oceanu jest 
zupełnie nieznane. O głębokościach 
mamy tylko przypuszczenia, o gruncie 
nawet tych nam brak. 

Kilku mędrców przypuszcza, że 
księżyc oderwał się w pra-pra-czasach 
od ziemi, właśnie stamtąd, z okolic 
bieguna. Zatem byłaby tam ogromna 
dziura. Pewnie! cała płaneta! Profe- 
sor Sverdrup nie bardzo wierzy w tę 
koncepcję, ale obiecuje zbadać sumien 
nie. Kpt. Wilkinsowi jest to obojętne 
— prosi tylko Boga, by księżycowi nie 
przyszło do głowy wrócić na stare 
miejsce, właśnie, gdy tam będzie Nau- 

ich pełno 

tilus. 
Dużo profesorów przypuszcza że żło 

ta jest pełno na biegunie. Ma ono być 
rozpuszczone w wodzie. 

— Jeżeli wrócicie cało, napisał je- 
den z nich do Wilkinsa, to zobaczycie, 
że cały Nautilus będzie formalnie oble 
piony. grubą warstwą złota. 1а wam 
to mówię! Taka zapowiedź nie prze- 
raża nikogo. 

Oznaczanie głębokości będzie się 
odbywać automatycznie. Maszynerja 
dźwiękowa będzie notowała 6 razy na 
minutę, ile czasu zużył dźwięk na do- 
sięgnięcie dna i powrót. Cyferki wy- 

ten, że nauczyciel nie może być takim, 
jakim być powinien. 

Jakie muszą być cechy dobrego 
nauczyciela szkoły średniej? | 

_ 1). Gruntowna wiedza i zamiłowa- 

nie do swego przedmiotu. 
2.) Silna wola, połączona z zapa- 

łem w dążeniu do osiągnięcia wyraź- 
nie zakreślonego celu. 

3.) Szczerość w stosunku do mło- 
dzieży i rzetelność w pracy. 

4) Znajomość metod 'wychowaw- 
czych. 

Czy może te cechy posiadać i roz 
wijać w sobie współczesny nauczy- 
ciel? 

Nie! 
Dlaczego? No, bo wiedza wymaga 

stałego kultywowania, na które nie 
stać zaoranego „belfra*: niema czasu 
na przeczytanie jakiegoś dzieła, niema 
pieniędzy na zaprenumerowanie cza- 
sopisma lub na kupno książki. Żyje 
się z procentów kapitału, zdobytego 
na uniwersytecie lub pcha się naprzód 
zapomocą tandetnej rutyny. 

Wola...zapal... wyraźny cel.... Ow- 
szem, owszem, ale łepiej dajmy te- 
mu spokój: tak łatwo się komuś na- 
razić, komuś nie dogodzić... 

I poco? 

Szczerość przy szwankującej wie- 
dzy jest niemożliwa: trzeba nadrabiać 
miną i pbagować; rzetelność w pracy 
-— rzecz problematyczna w warun- 
kach pracy nienormalnej. 

©О metodę nauczania i wychowania 
również nie jest łatwo, gdyż obecnie 
przeżywamy pasję eksperymentowa - 
nia i niemal rok - rocznie są próbowa 
ne coraz nowe systemy i metody! 

Zk go OK NA: V, 

skakujące, oznaczają odrazu  głębo- 
kość w metrach. Wystarczy patrzeć, 
a podłożywszy arkusz papieru można 
się zdrzemnąć — a usłużna maszyna 
zanotuje sama. 

Ze spaniem będzie o tyle gorzej, 
że szkoda nań czasu. Ciągle nowe wi- 
doki, nowe możliwości į problemy 
naukowe. Podróż krótka — zagadnień 
mnóstwo. Wilkins nie zabiera leniw- 
ców, łatków, lecz prawdziwych uczo- 
nych. Dla załogi przewiduje się 5 — 6 
godzin snu, czyżby profesorowie chcie 
li chrapać więcej? 

Zato jedzenie, ile wlezie. Zapasy 
Są bardzo obfite, same konserwy star-., 
czyłyby na pół roku — wraz z inne-' 
mi prowiantami, starczy na rok. Bo 
choć wszystko obmyślone — jednak 
istnieje możliwość, że coś się zepsuje, 
że trzeba będzie opuścić Nautilus, 
wędrować piechotką. Na wszelki wy- 
padek są sanie, narzędzia, ubiory dła 
długiego spacerku po wierzchu. 

Są też „spadochrony* Momsena, 
czy raczej „gorowzloty“. Jest to przy- 
rzad, Siuzący do wydobywania się Z 
łodzi. podwodnej; zakłada się taki 
aparat, zamyka oczy i — leci do góry. 
W przeciągu minuty „przebywa się 
200 metrów. Nieoceniony wynalazek, 
dzięki niemu powolna śmierć na dnie 
morza jest wykluczona. Głupstwo spa- 
dochron — lotnik zawsze prędzej, 
czy później trafi na ziemię, ale mary- 
narza wyciągnąć. Górowzlot był sto- 
kroć trudniejszy do wykombinowania 
od spadochronu. 

Jest też małą łódź motorowa, na 
ewentualne wycieczki, czy dla ratun- 
ku. Cały Nautilus jest poruszany ale- 
„krtycznością—benzyny wzieto w małej 
ilości, gdyż zawsze to niebezpieczne 
— a nuż jaki pożar, wybuch. 

Palić wolno tylko w jednym poko- 
ju — w tym, który przy zagłebianiu 
się napełniony będzie wodą. Wrazie 
nawet pożaru, łatwo go tam stłumić 
strumieniem wodv. Jakiż tłok będzie 
stale w tej kajucie. 

Temperatura wewnątrz  Nautilusa 
będzie bardzo wysoka — upał. Cho- 
dzenie w jednej koszuli ; portkach, nie 
urazi nikogo. Lodownia tedy, .w którą 
zaopatrza się kucharz jest niezbędna; 
zabawne, jechać do bieguna i brać ze 
sobą lodownię. 

I jeszcze tysiąc innych rzeczy. Każ- 
dy gwóźdź na Nautilusie ma swe prze- 
znaczenie, swą rolę. Każdy szczegół 
jest wykończony. |eśli wyprawa. się 
nie uda, to nie z winy — nieprzemy- 
šlenia, lekkomyślności PARANA 

KAPRYSY AURY 
Mieliśmy już w Wilnie kilka 

dni ciepłych, prawie wiosennych. Ten i ów 
wydobył z szafy wiosenne palto, pomyślał 

o jasnym ubranku, a tymczasem... zima 

wróciła. W niedzielę od rana lekki mróz 
Ścisnął ziemię,. a wczorajszy dzień zgoła 

już nie przypominał nam dni przedwielka- 
nocnych. , 

Od 8 rano wiał od północy i poł. wscho- 
du ostry, przejmujący wiatr ze śniegiem 
siła którego dochodziła chwiłami do 22 me- 
trów na sekundę. To już nie wiatr, a wi- 

chura. 
Według uzyskanych przez nas infor- 

macyj, stan ten potrwa i przez dzień dzi-- 
siejszy, a kto wie — może dłużej. 

W: tych warunkach trudno jest przypu- 
szczač, abyšmy mieli Wielkanoc ciepłą, sło- 
neczną. Pójdziemy na Rezurekcję w futrach, 
z postawionym kołnierzem, zwłaszcza, że po 
godzinie 10 rozszałała się zamieć śnieżna. 

Do północy śnieg pokrył już zupełnie 
jezdnie, a w kilka godzin potem w wiełu 
miejscach szalejaca wichura potworzyła wy 

sokie wały Śnieżne. 

Ąż złość bierze. Szykowało się Wilno do 
godnego przyjęcia wiosny. Oczyszczono ułi- 

ce i dachy, wywieziono resztę śniegu (ra* 

czej już łodu) aż tu naraz nowa zima, z 

wichurą, mrozem, śniegiem. Cała nadzieja 

na słońce. Może wyjrzy, uśmiechnie się .i 
przepędzi zimę. Już by czas. W. T. 

jeżeli więc wymaganiom tym od- 
powiedzieć nie potrafi nauczyciel, ma 
jacy poważne przygotowanie naukowe 
i chęć do pracy, — cóż mówić o „u- 
proszczonych* nauczycielach, którzy 
dyplomy zdobyli, nie mając studjów 
uniwersyteckich i których jest taka 
ilość, że nie brak nawet na stanowi- 
skach dyrektorskich! 

Praca w szkolnictwie zawsze była 
"wyczerpująca, w obecnych zaś warun 
kach jest wyjątkowo ciężka i nie- 
przyjemna, gdyż naogół nie daje nau- 
Cczycielowi ani moralnego, ani mater- 
jalnego zadowolenia i zabiją indywi- 
dualność. > 

Wskutek tego nie mamy dziś moc 
nych typów nauczycielskich, pewnych 
filarów, na którychby trzymała się 
szkoła. Wspólną cechą wszystkich na- 
uczycieli jest niezadowolenie ze swej 
pracy, ze stosunków w szkolnictwie, 
narzekanie na wszystkich i na wszy- 
stko, pesymizm. 

Typy nauczycieli współczesnych 
zarysowujące się nieco wyraźniej, od- 
znaczają się wewnętrzną słabością. + 

Spróbujmy je wymienić. 
Nauczyciel „przedwojenny* - Ga- 

tunek bardzo rozpowszechniony. Nale 
żą do niego nietylko ci, co byli nau- 
czycielami przed wojną, ale i ci, któ- 
rzy skończyli dobre przedwojenne 
Jub nawet powojenne szkoły. Nauczy 
ciel taki dotychczas nie może się po- 
godzić z rzeczywistością i na otocze- 
nie spogląda jak na warjatów. Nie ro- 
zumie, jak można i poco właściwie — 
przeładowywać szkoły elementem ucz 
niowskim, całkowicie się nie nadają- 
cym do nauki; nie chce przetrawić 
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Kurjer Gospodarczy Ziem 
PAŃSTWOWY FUNTUSZ DROGOWY 

Z dniem 1 kwietnia wchodzi w ży- 

cie, mająca b. doniosłe znaczenie dla 

całej gospodarki drogowej i automo- 

bilizmu polskiego, ustawa o państwo- 

wym funduszu drogowym. Przed kil- 
ku dniami zostało już zorganizowane 

przez Ministerstwo Robót Publicznych 

w porozumieniu z  zainteresowanemi 

ministerstwami, rozporządzenie wyko- 

qawcze do tej ustawy. Rozporządzenie 

to omawia o nowym trybie rejestro- 

wania pojazdów, oraz o wymierzaniu 

i ściąganiu opłat na rzecz państwo- 
wego funduszu drogowego. : 

W myśl ustawy P.F.D. jest oddziel 
ną osobą prawną, nad którą zwierzch- 
ni zarząd sprawuje Minister. Ro- 
*bót Publicznych. Budżet P.F.D. stano- 
wi załącznik każdorocznego budżetu 
Ministerstwa Rob. Publ. ‚ 2 

Na wpływy P.F.D. będą się skła- 
dały następujące źródła: ю 

1) opłacy od pojazdów mechanicz- 
nych, oraż od niektórych pojazdów 
konnych, 2) opłaty od biletów za 
przejazd pojazdem mechanicznym, 3) 
grzywny za przekroczenia przepisów 
porządkowych na drogach  publicz- 
nych, 4) opłaty od reklam, umieszcza- 
nych wdłuż dróg publicznych, . poza 
ranicami miast i 5) dotacja Skarbu 
o 

P. F. D. ma prawo takže zaciągač 
pożyczki do łącznej wysokości 400 
milj. złotych. 

Ustanowione opłaty płatne są w 
ratach kwartalnych i wynoszą w sto- 
sunku rocznym: od samochodów 0so- 
bowych i ciężarowych, służących do 
własnego użytku — po 40 zł. od każ- 
dych 100 klg. wagi własnej samocho- 
du, którego waga nie przewyższa 1500 
klg.; od samochodu, którego waga 
własna przewyższa 1.500 kg. — 600 
zł. od 1.500 klg. i po 50 zł. od każ- 
dych następnych 100 kg.; od samo- 
chodów ciężarowych, lub traktorów, 
użytkowanych w celach zarobkowych, 
opłata wynosi analogicznie po 60 į 70 
zł. od każdych 100 kig. wagi własnej 
"samochodu, a od samochodów osobo- 
wych, użytkowanych przez przedsię- 
biorstwa przewozowe w celach zarob= 
kowych (autobusy, taksówki) oraz od 
przyczepek do pojazdów  mechanicz- 

nych — po 50 zł od każdych 100 
kig. wagi własnej; od motocykla bez 
przyczepki po 50 zł., od motocykla z 
przyczepką, oraz cyklonetek po 75 zł. 

Prócz tego ustanawia się opłatę w 
wysokości po 3 gr. od jednego tonno- 
kilometra od pojazdów mechanicznych 

oraz konnych, używanych do zarobko- 
wego przewozu towarów przez przed- 
siębiorstwa przewozowe. Opłacie jed- 
nak nie podlegają pojazdy, wynajmo- 
wane dorażnie za zapłatę np. (fur- 
„danki wiejskie). Dla pewnych typów 
marek, wskazanych przez Minister- 
stwo Spraw Wojskowych, przewidzia- 
ne jest zmniejszenie opłat o 40 proc. 

Od opłat wolne są pojazdy przed- 

stawicieli państw obcych, którym przy 

sługuje prawo eksterytorjalności, po- 

jazdy władz i urzędów państwowych 
i samorządowych, oraz niektórych 
przedsiębiorstw państwowych, pojaz- 
dy instytucyj i zakładów użyteczno-. 
ści publicznej, traktory rolnicze, o ile 
nie są używane do przewozu  cięża- 
rów po drogach publicznych, oraz 
używane do objazdów służbowych 
własne pojazdy mechaniczne drogo- 
wego personelu technicznego. © 

Od biletów, za przejazd pojazdem 
mechanicznym, z wyjąckiem biletu za 
przejazd autobusem, kursującym jedy- 

nie w granicach gminy miejskiej, do- 
płata wynosi jedną trzecią część w 
stosunku do, dotychczasowych. cen bi- 
letów. 

Jednacześnie znosi się wszelkie 
dotychczasowe opłaty państwowe i 
samorządowe, pobierane z tytułu po- 
Siadania, czy też użytkowania pojazdu 
mechanicznego, oraz różnego rodzaju 
kopytkowe i temu podobne daniny. 

Jak widać z powyższego, nowa 
ustawa opodatkowuje głównie pojaz- 
dy mechaniczne, co jest o tyle słusz- 
ne, że samochody najwiecej niszczą 
drogi, przytem właściciele pojazdów 
konnych ponoszą już samorządowe 
opłaty drosowe, których wysokość 
iest proporcjonalna do płaconych po- 
datków gruntowych, a tem samem po- 
niekad także do ilości posiadanych 
furmanek. 

Wprowadzone opłaty, w porówna- 
niu z analogicznemi pobieranemi za- 
granicą, nie są zbyt wygórowane, nie 
należy się wiec obawiać, aby wpłv- 
nęły one u nas hamuiąco na rozwój 
antomobilizmu, którego postępy bar- 
dziej są związane z zagadnieniem ulep 
szenia dróg. 

Państwowy fundusz drogowy usta 
la podstawy finansowe gospodarki 
drogowej na zupełnie nowych zasa- 
dach i dając możność zaangażowania 
się kapitału krajowego i zagraniczne- 
go w budowie dróg naszych, stwarza 
nomyślne warunki dla powstania ro- 
dzimego przemysłu  automobilowego. 

Li L ia ZOZ OOPOZADEPZPŁOZREY 
PROTESTY WEKSLOWE NA TERENIE IZBY PRZEM SŁOWO- 

H'NDLOWEJ w WILNIE W LUTYM 1931 ROKU 
W PORÓWNANIU Z LUTYM 1030 R. I STYCZNIEM 1931 R. 
aa TTT TTT ————————.   

  

  

        

Luty 1930 r. Styczeń 1931 r. Luty 1931 r, 
Województwa = Ę : 

uma w >uma w A suma w 
Mość | tys.z4 | MOŚĆ | tys, zi. = tys. zł. 

Wileńskie 14.675 2.474 20.333 4.63 17.54 3.761 
w ten m. Wiiao 9.894 1.772 14.428 3.200 11.861 2.965 

Białost ckie 17.489 3.036 26.305 4.776 24.089 4.389 
w tem m. Białystok 5.426 1.005 7.738 1.314 4.197 1.092 

Nowogródzkie 7.70 1.209 10.400 1.888 9.467 1.700 
w tem m. Nowogródek 888 199 1.081 263 1.081 240 

P lesk e 12.300 1.804 15.062 2.723 13.617 2.791 
w tem m. Brześć n-B. 3.649 527 4.630 762 4.496 740 

O: 51,634 | 8.523 | 72.100 | 13550 | 64.677 | 12.141         
W lutym 931 r. w porównaniu z lutum ub. mamy wzrost orotestów weksiowych 

b. wszystk ch w: jewództwach, stanowiących 
testów notujemy w woj. wileń kiem (52,0 pr. 
największy wz:óst (luty 1931 r.—luty 1930 r.) wykazuje miasto Wilno (6 

okrąg Izby. Najarększy w/rost sumy pro: 
c.). Wś ód miast wojewódzkich okręgu Izby 

„3 pr: c. —Su'ma), 
uatomiast przy porówuanin lutevo b.r. ze styczniem r.b. mam: w lutym spale» prot st w. 
Najw ęksy W woj. 
stoku (16,9 p'0c.— suma), 

INT SR TIE TEZ REZ KA TAE ERO TEST ST TOO T RAIT KIETASIS 
nieuniknionej w obecnych ultrą - de- 
mokratycznych czasach, nawet w 
szkołach — demagogji i blagi; wście- 
ka się, gdy go zmuszają do korzystą- 
nia z nieudolnych podręczników; cho- 
ruje po każdej wizytacji, gdyż nie 
chce ani swoich przełożonych, ani 
siebie samego widzieć w roli 
terów kiepskich anegdotek, — sło- 
wem, przejmuje się głęboko wszy- 
stkiem, co, podług niego zabija szkołę. 

Jest pesymistą, Ale jednocześnie 
reprezentuje element może najbardziej 
wartościowy, z którego przy dobrej 
organizacji i pod umiejętnem,. inteli- 
S€ntnem kierownictwem dałoby się 
wykrzesąć wielką siłę. 

Urzędnik. Umie na pamięć pragma 
tykę służbową i zna wszystkie ustawy 
i okólniki; dotyczące praw i uposaża- 
nia nauczycjeją, 

Jest grozą sekretarzy  gimnazjal- 
nych, gdyż „nie da się nabrać” i ob- licza „punktyć” „szczebleś, dodatki i 
potrącenia z dokładnością  astrono- 
miczną. 
- Z losem sw już si i 
„taturalnie wolałby e dalius 
policji lub proboszczem na wsi, ale 
ostatecznie i w szkołe nie jest mu tak 
źle. Daje sobie radę. 

Polityk. Chce być posłem 

„ W. okresie wyborów dostaje gorącz- 
Xi. Po wyborach szczególnie Ea 

«je ministra oświaty, dając do zrozu- 
mienia, iż na tem stanowisku byłby 
mą» kto inny. Typ nieliczny, lecz 
Wera, i przyszłość, gdyż młodzież uni 

ję „yfecka coraz więcej się przejmu je rtyjalctwem, ęcej Się przej 

na 

   

boha- dał 

poleskim (15,9 proc. — suma) a W oduiesieniu do miast—w Biatym 

Wschodnich 
Budżet P.F.D. na rok 1931 — 32, 

określony jest w wysokości około 72 
miljonów złotych, z czego 35 milj. 
przewiduje się z opłat, około 21 milj. 
złotych z dotacji Skarbu Państwa i 16 
milj. zł. wpływu z pożyczki rządowej. 
Niezależnie od sumy przewidzianej 
budżetem projektuje się zużycie w ro- 
ku bieżącym na cele budowy dróg i 
mostów kredytów prywatnych w wy- 
sokości około 30 mili. zł., co powinno 
przyczynić się znacznie do ożywienia 
budownictwa drogowego. 

Inž. St. Nadratowski 

Ka Święta peleca 
f rma 

0. KAUICZ 
ZAMKOWA 8. 

Koszu'e od 3 zł. 
Trak ty 2 
Pończochy 
Skarpetki „490% 

Duży wybór kap: luszy, krawa- 
tów od wstwintnych do nej- 

tańszych. 

gr. 
78 4 
9575 

Samochód > Kolej 
Transport osób i towarów samochodami 

stworzył olbrzymią konkurencję dla .kołei. 
Dziesiątki r'iljonów pasażerów, miljony tonn 
towarów, przewiezione samochodami w ro- 
ku 1930 są naileps7vm dorvodem użytecz- 
ności tego środka transportu 

Liczne rzesze znalazły w tej nowej dzie- 
dzinie chleb: niestety krótkowzroczna p 
tyka przedsębiorców, oraz brak kontroli ze 
strony władz doprowadziły do zastosowania 
samochodów ciężarowych i autobusów na 
takich podwoziach. które do naszych wa- 
runków nie nadawały się. 

Cierpiało na ter: w pierwszym rzędzie 
bezpieczeństwo pasażerów. a pozatem rów 
nież interesy przedsiębiorców. 

Nareszcie w roku bież. Ministerstwo Ro- 

   

bót Publicznych wejrzało w tę sprawę i 
piDroMA SA racjonalną "naprawę stosun- 
ów. 

Jakie fatalne warunki. panowały w tej 
dziedzinie, świadczy fakt, że na przeszło 400 
autobusów, zarejestrowanych w wojewódz- 
twie warszawskiem, jedynie połowę dopu- 
szczono bez zastrzeżeń do dalszej służby. 

W tvch warunkach warto nodkreślić, że 
firma Citroen, której samochodv osobowe 
są chlubnie znane w całym świecie, wpro- 
wadziła na rvnek swe nowe podwozia cię- 
żarowe i autobusowe, które pod każdym 
wzgledem nadaja się do zastosowania w 
naszych warunkach. KS 

Cena jest b. niska, sprzedawane są na b. 
dogodnvch waruntach, a ich konstrukcja 
jest niebywale solidna. Е 

Są to podwozia o rozstawie osi 4 m. 25, 
rozstaw kół 1 m. 50, rama o grubości 5,5 
mm. i wysokości 180 mm. jest wzmocniona 
7-ma poprzeczkarii. koszt 14.900 zł. na pod 
wóin”ch tylnych kołach. 

Zużywaja one bardzo mało benzyny i 
smarów. Cześci zamienne sa b. tanie, 

lednem słowem, kupno ich iest pod każ- 
dvm wzgłędem karzystne, czego dowodem - 
nailepszvm iest olbrzymia ilość tych pod- 
wozi sprzedana w ostatnich czasach. 

  

  

Po incydencie z usunięciem dziennika- 

rza polskiego p. Kwietniewskiego z sali 

obrad w Sejmiku Królewca, złożyli już wy- 

razy ubolewania p. Kwietniewskiemu nietyl- 
ko miejscowy niemiecki svndvkat dziennika- 

rzv, lecz i prezes tego Sejmiku, w którym 

miało mieisce zajście, hr. v. Berg i inne 

władze. Mimo tego wiadomość o tym fak- 
cie jest podawana przez część naszej pra- 

sy nadal pod tvtułem „Brutalność pruska". 

Odrobinę objektywizmu. Oto mieliśmy 

w Wilnie identyczny wypadek. Fan sędzia 
Miłaszewicz w sposób brutałny nie wpu- 

ścił na salę rozpraw sądowych naszego 
współpracownika, mijając się przytem z naj 

wyrazniejszemi przepisami prawa. Jakie by- 

łv skutki? Tam przeprasza hr. v. Berg, u 

nas absolutnie nie słvchać o przeprosinach, 

z któremi dawno powinien był Miłaszewicz 
zwrócić się i do naszego współpracownika 

i do naszej redakcji. Nie słychać takżę, aby 

p. Miłaszewicz miał wytoczoną sprawę dy- 

scvplinarną, która się mu przecież chyba 

należy. Możemy tylko ze smutkiem skon- 

stantowač: „Co kraj, to obyczaj““. 
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Z okna trzeciego pietra 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK NA UL. NIEMIECKIEJ 

Wczoraj w dzień z okna 3-go piętra 
nia Paulina Cederman. Odniosła ona b 
aw an 6dwicziono do szpitala 2 

Wypadek nastąpił jakoby 
straciła równowagę i runęła w dół. 

Aresztowany... po 

poważne uszkodzenia 
padła na bruk 31-let- 
wy, rąk i nóg Ce- 

gdzie uznano, że winna ora być poddana 

przy ul. Niemieckiej 

natychmiastowej operacji i skierowano. ją. do kliniki litewskiej. 
ŻW; ci, "podezas "mycia okien i Cederman stojąc na perapecie 

Р 

wyjściu z wiezienia 
Z więzienia Łukiskiego został zwołniony onegdaj po odsiedzeniu 5 miesięcznego 

aresztu za kradzież Jan Bieławski. 
W chwili, gdy opuszczał on 

zefa Angielewicza. 
Aresztowany na drobnej kradzieży, Angielewicz podał inne nazwisko, licząc, że 

poznany. Policja przeczekała gdy Angielewicz wyjdzie z więzienia by nie zostanie 
wtórnie go w niem 

więzienie, 
ry rozpoznał w rzekomym Bielawskim poszukiwanego oddawna za 

funkc| policji śledczej, któ 
liczne wiamania Jo- 

po- 

Pożar młvnu w Krzewie 
W m-ku Krewie y do Kaca Dawida. Pożar powstał 

wskutek nieumiejętnego rozpałania motoru. Współwłaściciel Szapiro Moteł w czasie po- 
żaru doznał silnego oparzenia rąk i twarzy. Straty wynoszą 65.000 zł. 

Związek zawodowy robotn ków przemysłu 
chemicznego 

został rozwiązany przez władze 
Sąd okręgowy w Wilnie vo rozpatrzeniu 

wniosku Starostwa Grodzkiego postanowił 
rozwiązać wileński oddział ogołao-krajowc- 
go związku zawodowego robotników prze- 
mysłu Chemicznego w Polsce, inając na 

względzie, iż związek ten prowadził pr:cę 
wywrotową, godząc tem samem w bezpie- 
czeństwo państwa. W czasie rewizji ujaw- 
niono materjał, stwierdzający nia: p, AŻ 
zarzuty, na których oparty jest wniosek 
starosty, są całkowicie' słuszne. 

    

  

Czy wiesz. że w każdym 

można się 

  

URZĘDZIE POCZTOWYM 

UBEZPIECZYĆ NAŻYCIE 
(bez badania lekarskiego) w PKO. 
  

KRONIKA 

  

   WTOREK    
b= 31 W. s. g 5 m. 00 

bi 
eta Z. s. g. 5 m. 48 

Teodory 4 
 AESEOTRERAA GO A 

sPUSIRZEZENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGJI U. S. B. W WILNIE. 

dni» 30 Il 31 
Ciśnienie srednie w mu 760 

Temperatura średnia — 7 
Temperatua najwyższa — 4 

Temperatura najniższa — 12 
Opeć w mm — 

W:au północno-*scdodni 

Tendeusja. wzrost potem spadek 

Uwagi: pochmurno, wichura, 

URZĘDOWA 

— Audjencje u p. wojewody. P. Wojewo 
da Kirtiklis przyjął wczoraj na audjencji 
starostów: pow. wilejskiego p. Neugebauera 
i Osziniańskiego p. luszynskiego w sprawie 
powiatów, oraz prezesów: lzby Kontroli p. 
Vetraszewskiego i lzby Rzemieślniczej p. 
Szumańskiego. й 

— Usouste, Dyrektor A Dyrek- 
cji Kolei Państwowych w Wilnie inż. Fal- 
kowski wyjechał w sprawach służbowych 
do Warszawy do Ministerstwa Komunikacji, 
gdzie zabawi do soboty. 

iny urzędowania w Wielkiem Ty- 
godniu. Wszystkie instytucje państwowe i 

PEJSACHÓWKA| 
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WODKA ŚWIĄTECZNA 
Ząaajcie wszęazieł 

  

Eutuzjasta. jest doskonałym znaw 
cą wszystkich najnowszych metod pe- 
dagogicznych. 

Z patosem przemawia o skuteczno 
ści i zbawienności tej właśnie meto- 
dy, którą popierają „siery miarodaj- 
ne'*, Jeszcze niedawno cuda opowia- 

a? o heurezie. Dziś kpi z heurezy i 
twierdzi, że tylko głupiec nie rozumie 
wartości systemu daltońskiego: „prze- 
cież w Ameryce"... Co będzie mówił 
jutro, nikt nie wie, nie wyłączając sa- 
mego szlachetnego entuzjasty... 

Ptywacz. Pewna odmiana entuz- 
jasty. Ž 

Ma „stosunki*. W sposób zadzi- 
wiający, imponujący i nieco niepoko- 
jący wie wszystko, co się dzieje w ku 
ratorjum. Zna tam wszystkich, zaczy- 
nając od woźnych. Jest źródłem nie- 
raz zbawiennych  informacyj, gdyż 
przystosowując się do różnych ©ko- 
liczności, udziela rad kolegom. „Pro- 
szę kolegów, radzę wam na lekcjach 
kłaść zegarek na katedrę". — „D!a- 
czego! Poco?* — „Wizytator, który 
ma przyjechać, lubi, żeby, zegarki le- 
żały na katedrze”. I rzeczywiście: 
po pewnym czasie przyjeżdża wizyta- 
tor, pilnujący zegarków na katedrze! 
Ale pływacz wie nietylko o zegarkach, 
zna wszystkie słabostki dygnitarza; 
tu też uzyskuje miljon pochwał. Od- 
wzajemnia się dygnitarzowi, robiąc 
mu reklamę: „Jest to wybitny pedasog 
i wielki uczony: podobno nawet jakiś 
artykuł we francuskiem  czasopišinie 
umieścił"... Lecz wkrótce nastepuje 
w pływaczu zmiana: „Słyszeliście, co 
ten idjota zrobił na wizytacji w Pipi- 
dówce?*,.. Można wówczas być pew 

  

nym, że „wybitny pedagog i uczony“ 
oraz „idjota“ wkrótce „wyleci! 

Pływacz na prowincji jest najbar- 
dziej gorliwym korespondentem róż- 
nych gazet. Pisze z polotem litera- 
ckim: „Na naszym szarym horyzoncie 
tylko zrzadka ukazują się jasne gwia- 
zdy, ryucające ożywcze promienie... 
(Gwiazda — to on właśnie). Lub: 
„Na akademji przemawiał profesor X, 
wybitny pedagog i chluba tutejszego 
gimnazjum. Płomiennemi słowy dos- 
konały mówca porwał audytorjum, 
które  wzniosło  entuzjastyczny 0- 
krzyk...". 

Korespondencja taka z całą pewno 
R trafi do wszystkich „właściwych 
rąk*. 

Histeryczka. Jest to wyłącznie typ 
niewieści. 

_ Tragiczny typ. Zawód nauczyciel- 
ski w obecnych warunkach jest wyraź 
nie ponad siły niewieście, ale ponie- 
waż coraz mniej jest mężczyzn, chęt- 
nych do uprawiania niepopłatnego fa- 
chu i coraz więcej kandydatek na nau 
czycielki, przeto iuż obecnie niewiasty 
dźwigają wielki ciężar pracy, a jeżeli 
tak pójdzie dalej, chyba całkowicie 
opanują szkolnictwo. W pracy nauczy 

cielskiej niewiasty „zrywają sie“ roz 
pacznie prędko i już wytworzyły dwie 
odmiany przedwczesnych histeryczek, 
bedących istnym postrachem młodzie- 
ży i rodziców. 

Histeryczka gorltwa chce mieć dos 
konałą klasę. Morduje więc młodzież 
egzaminami, zdawkami, poprawkami, 
klasėwkami, każe wykuwać napa- 
mięć rzeczy niepotrzebne i bezwarto- 
ściowe, tworzy komplety, lub zapo- 

  

mocą dwój zmusza do masowego bra 
nia korepetycyj, męczy się sama i mę- 
czy młodzież. W rezultacie ma trzech 
wzorowych „kowali* i zaszczepia mło 
dzieży szczerą nienawiść i wstręt do 
wykładanego przedmiotu. 

Histeryczka zniechęcona czuje 0- 
brzydzenie do szkoły i z tem się nie 
kryje wcale. Potrafi rzec w klasie: 
„Wolałabym wściekłego psa kręcić za 
ogon (!), niż uczyć. was". 

W każdej klasie ma kogoś, kogo 
nie znosi, — biada im! Bo nawet w 
razie Śmierci takiego parjasa nie po- 
wstrzyma się wobec młodzieży od 
głośnej uwagi: „Cóż, o jednego osła 
mniej będzie na šwiecie““.... 

Dość tych sylwetek. Dość uwag o 
„belfrach'*, których pod pręgierz po- 
stawiła „Sztuba” i wciąż oskarża lek- 
komyšlna „opinja“.“ 

Nie takie to proste i łatwe zagad- 
nienie kryzysu szkoły średniej! 

Stanowczo za dużo mamy szkół 
średnich, stojących nieraz na barba- 
rzyńsko niskim poziomie. Kto ma po- 
nosić za to odpowiedzialność?.... Chy 
ba wszyscy, a przedewszystkiem po'- 
słowie pierwszych Sejmów, przyjmują 
cy nieprzemyślane uchwały. 

Nauczyciel szkoły średniej nie jest 
czynnikiem decydującym, często by- 
wa większą ofiarą szkoły, niż uczeń. 

O tem pamiętać należy, zastana- 
wiając się nad sytuacją obecną i przy 
szłością naszej szkoły. Ch. 

samorządowe urzędować będą w:  Wiełki 
piątek — do godz. 13, a w wielką sobotę 
do 12-ej. 

— Wojskowych dokumentów odbierać 
nie wolno. Ministerstwo spraw wojskowych 
zwróciło się do wszystkich ministerstw o 
wydanie zarządzeń, wzbraniających  odbie- 
rania przez funkcjonarjuszów cywilnej służ- 
by państwowej wojskowych dokumentów 
osobistych od osób, należących do rezerwy 
i PW ruszenia. 

ładze cywilne mogą jedynie żądać oka 
"zania takich dowodów, wypisać z nich p0- 
trzebne dane, lecz nigdy nie odbierać. 

— Zaszczytne odznaczenie. P. minister 
spraw wewnętrznych nadał po raz Rysy 
Medal za Ratowanie Ginących p. Witoide- 
wi Rudzińskiemu, uczniowi 8 kl. gimnazjum 
r im. krėla Zygmunta Augusta. 
SE to DZE p. EZ 
otrzymał za wyratowanie tonącej kobiery w 
jeziorze Landwarowskiem w dn. 13 > 
nia 1930 r. Uratowaną jest mieszkanka 
Landwarowa Chasia Bu owiczówna, któ 
ra wypłynąwszy na głębokie miejsce jeziora, 
poczęła tonąć. Z pośród licznie zubranych 
na brzegu osób rzucił się do wody jedynie 
Witold Rudziński, który z narażen:f zycia 
wyratował tonącą. ‹ 

„Pomoc rołnictwu. Wydział powiato- 
wy sejmiku wił.-trockiego umarza co mie- 
siąc ponad 1500 zł. pożyczek, wydanych 
swego czasu drobnym rolnikom, którzy 
obecnie nie mogą pokryć swoich zobowią- 
zań z racji krytycznej sytuacji gospodarczej. 

MIEJSKA 
— lnż. jensz dyrektorem wod. ów i 

kanalizacji. jak wiadomo na ró ar 
jącego ze stanowiska dyrektora wodociągów 
i kanalizacyj inż. Brezy powołany — został 
inż.. jensz. W dniu wczorajszym p. Jensz 
przyjmował wszystkie agendy od swego 
poprzednika. 

„Dowiadujemy się też, że w związku z 
objęciem przez p. jensza nowej posady 
zrzekł się on mandatu radzieckiego. 

— Wniosek o wypłacenie zaliczek šwią- 
tecznych. Związki gospodarcze zwróciły 
się do Magistratu z prośbą o wypłacenie 
zaliczek, w wysokości 25 proc.  poborów 
wszystkim robotnikom. 

„Wniosek ten rozpoznany będzie na dzi- 
siejszem posiedzeniu Magistratu. 

ы SZKOLNA 
— Dyrektor Głuchowski powołany został 

do Kuratorjum. Dowiadujemy się, że na 
stanowisku dyrektora gimnazjum państwo- 
wego im. kr. Zygmunta-Augusta nie zaszła 
żadna zmiana, że natomiast dvrektor gimna- 
zjum im. J. EC pa Wł. Głuchowski 
powołany został do Kuratorjum w związku 
z urlopem naczeinika wydziału szkół śred- 
nich p. Jana Bobki. 

Zarząd Związku Absolwentów Gimna 
zjum Jezuitów w Wilnie, uprasza wszyst- 
kich członków o przybycie w dn. 1 kwiet- 

nia gi godz. 11 do łokalu przy ul. Wielkiej 
Nr.. 64. Е 

CZY ZNAMY WILNO? 
sk: 
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„Slowa“, 

GŁOS | 
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3. lampowy odbieii i“: 

MARCONI S LEG 
wykonany z najlepszych 

-
-
—
 

  

materjałów. Prosty i n.e- 

  

zawodny w  konstru.cii. mz ннн 
Estetyczny wyrled 

Łatwość stroienia пн 

Села 
wraz z lampami 

  

Dyra<ca. Fabrykas 

W arszawa, ul Narbutta 29 

844: 
1648 

aty: Warszawa Marsialkowena 142, 
io'r<owska 84 Lwów Akademicka 14 

00 nabycia we w-zv.tkich (firmach 
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Rekurowač, prošby pisač, 
Jak wyguzdrać się z mełdunku? | 
Pan adwokat tak orzeka, LŽ 
— Na to niema już ratunku. 

[| 

Co tu robić, jak postąpić, 

Jaka z tego wyjścia droga? 
Trzeba będzie się poradzić 
U sławnego astrologa. 

  

AJTROLOG 

—    
      

  

WOISKOWA 
— Ze stowarzyszenia rezerwistow i 

łych wojskowych. Dnia 29 bm. o godzinie 
10 w lok. Wojew. Feder. PZOO przy ul. że 
ligowskiego 4, został wygłoszony odczyt | 
przez inspektora LOPP p. Korowajczyka | 
na temat „Zbrojenia chemiczne Stanów Žje- | 
dnoczonych Ameryki Północnej. A) 

Prelegent omówił stan uzbrojenia chemi- 
cznego Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół 
nBcnej, w początku wojny Światowej, orga 
nizowanie służby uzbrojenia chemiczne ё 
po wypowiedzeniu wojny przez Amerykę | 
Państwom centralnym, Oraz wielkość jej | 
wysiłku w produkcji specjałnie gazów bo- 
jowych. Dła większego zrozumienia wspa- 
mnianego odczytu, były wyświetlane prze- 
źrocza, ilustrujące: widok zewnętrzny i we- 
wnętrzny głównego arsenału broni chemi- | 
cznej w Ameryce Pół. t.a—q'w se» MĘ ву — 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

Polskiego Powszec 0 Towarz: Far- 
maceutycznego, Oddziału Wileńskiego (ap- 
tekarzy) odbyło się w dniu 17 marca 193i 
r. o godzinie 7 wiecz. we własnym lokału 
T-wa przy ul. Magdaleny Nr. 4 w Wilni 
na którem to zebraniu, po udzieleniu ustę- 
pującemu zarządowi  absolutorjum, ta 
wyłoniony nowy Zarząd władz towarzystwa 
w następującym składzie osobowym, a mia- 
nowicie: — Zarząd: prezes — Jan Rodo- 
wicz, wiceprezes — Witold . Augustow: 
sekretarz — Witold Jundził, skarbnik -; 
Sokotowski Wiadysiaw; — czlonkowie zarzą 
du: — Izaak Frumkin i Władysław Szantyr; 
Komisja Rewizyjna: — Wacław Wrześniow 

    

     

  

    

    

    
    

  

   

    

   

   

    
    

  

   
   

     

   

  

   
    
   

   

ski i Witołd Zajączkowski. — Sąd Kołeżeń- 
ski: — Władysław Sokołowski, Nikodem 
Hrynaszkiewicz i Wacław  Wrześniowski. 

‚ — Konsulat łotewski w okresie świąt 
wielkanocnych będzie nieczynny: w czwar- 
tek 2 kwietnia, piątek 3 kwietnia, niedzielę 
5 kwietnia, poniedziałek 6 kwietnia, we 
wtorek 7 kwietnia. sios 
„. — Dzieje Duszy czyli cudowne V św. 
Teresy od dziec. jezus, wspaniały film ka- 
tolicki stworzony nakładem 25 miljonów 
franków — zajaśnieje w kinie „Holl , 
w dniach 2, 3 i 4 kwietnia. Najnowsze to. 
arcydzieło sztuki filmowej oczaruje i 
chwyci wszystkich a zwłaszcza t znych 
czcicieli św. Tereni. Urok mistyczny, unosi 
się nad poświęceniem, cierpieniami i ofia- 
rą tej młodocianej świętej. Mimo że akcji 
nie odgrywają zakonnice z powołania, na- 

(dalszy ciąg kroniki na str. 4-ej) 
‚НРУАИИМИМЕЛНИЯРКХРИТТУ УУ 

Zamiast kwiatów na grób śp. Marji Ki | 
czewskiej, dla biednej nauczycielki zł. 5 
składają Rymkiewiczowie. 
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strój u wszystkich odgrywających jest pod 
niosły i pełen namaszczenia i każdy przypa 
trujący się odniesie wiele wzruszeń nadprzy- 
rodzonycii, tak odpowiednich czasowi Wiel- 
kiego Tygodnia. Z całą powagą, w milcze- 

mu i bez muzyki będzie wyświetlony ten 
film, w którym na rozstajnych drogach po- 

wołania wśród strasznych pokus ze strony 
świata i szatana, stanie przed nami ta bo- 
haterska dusza, ten kwiat Karmelu. — 1 

miejsc na wszystkie seanse zostały znacznie 
zmižone, by umożliwić jak najszerszym war 
stwom ludności oglądanie tego arcydzieła. 

Znaczną część dochodu z wgo filmu, paze- 

znaczyła Dyrekcja Hollywoodu życzliwie па 
ubogich miasta Wilna, odwiedzanych eż 
Konterencje  -eskie Towarzystwa św. Win- 

TEATR | MUZYK © 
centego a Pauło. 

— Teatr miejski na Pohulance. Ostatni 

pożenalny występ K. Juroszy - Stępowskie- 

о. Dziś o godzinie 8 „Ten, którego biją po 

arzy“ L. Andrejewa, nastrojowa sztuka, 

łna napięcia tragicznego. "Świetna obsa- 
a aktorska, udział Kazimierza Junoszy - 

$tępowskiego w roli hrabiego Manczini, na- 

strojowe dekoracje ]. Hawryłkiewicza, 0- 

raz oprawa muzyczna E. Dziewulskiego spra 

wiają, że sztuka cieszy się niesłabnącem po 

wodzeniem. 
Będzie to estatni pożegnalny występ K. 

Od 

KT 
MIEISKIE 
SALA MIEMSKA 

Jtoran «a Ż 

Prawdziwa histo ja w 
- Louis de Matrat. 

rekońistuuo* ana p d 
Matki Boskiej Bernadecie. Pod źas se 

Junoszy: - Stępawskiego. 
Jutro teatr nieczynny. 
— Teatr miejski w Lutni, Dziś odbędzie 

się premjera czarującej komedji  Marjusza 
Maszyńskiego „Koniec i początek", która 
cieszy się obecnie ogromnem powodzeniem 
w Warszawie. 

Obsadę tej oryginałnej nowości stanowią: 
H. Dunin - Rychłowska, I. jasińska - Det- 

y żowska, C. Szurszewska, J. Lubiakowski, M. 
Wyrzykowski, oraz K. Wyrwicz, który sztu- 
kę wyreżyserował. ; A 

Debiut autorski tak niezwykłe lubiane- 
go w stolicy artysty — wywołał wWilnie 
zrozumiałe zainteresowanie. 

Jutro teatr nieczynny. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Cuda w górach Mas- 

sabieliskich. 
Hollywood — Kobieta, która cię nigdy 

nie zapomni. 

Wanda — Miłość na rozdrożu. 

Światowid — Księżniczka Olga 

Casino — Rewja Hollywoodu 

Stylowy — Szlakiem hańby. 

Heljos — Podcięte skrzydła 

Pan — Natan mędrzec. 

dała 28 do m rca do 3 kwietnia Ivoł | włacz 

10 aktach W 
Abbe Pevromal — G. M thillon. P'zy nagry 

adzorem J E Ka dynata 

ams sd g. 330. Poczatek nd g. tei Nastę 

Duoo's, tak jak sygiąt:ła w r. 

ansów szereg pieśni 'elgjnvch wykona p Hanna Jordan 

RADJO WILEŃNSKIE 

WTOREK, DNIA 31 MARCA 
12,05 — 12,50: Muzyka z płyt: 

14,40 — 15,20: Odczyty dla maturzy- 

stów z Warsz. > 
15.50 — 16,10: „Bitwy pod Wawrem i 

Dębem Wielkim" — odcz. z Warsz. wygł. 
mjr. A. Engiert. s я 

16,30 — 17,05: Utwory Schuberta | *+ 
17.5 — 17.15: „Najbliższe zaćmienie 

księżyca" — odczyt z Warszawy, wygłosi 
Jj. Wasiutynski. 

17.15 — 17.40: „istota naukowej orga- 
nizacji pracy” — odczyt z Warszawy, wy- 
głosi dyr. |. Śmigielski. 

19 — 19.15: Rekolekcje — pogad. III 
Prowadzi ks. prof. Walerjan 

19.25 — 19.30: Pogad. 
Warszawy. 

10.30 — 19.40: „Tygodnik artystyczny” 
— prowadzi Jerzy Wyszomirski. 

20 — 20.30: Odczyt muzyczny z War- 
szawy. 

techniczna z 

22 — 22.15: „Mąż z grzeczności” -— 
felicton z Warszawy, wygłosi Roman Zrę- 
Łowicz. р 

2415 — 22.35: Muzyka z płyt. *==« 
23 — 24: „Msza h-moll J. S. Bacha 

nie vęczie *>>-ieuau; hlm 

CUDAWGÓRACHĄASSABIELLSKICH 
(Cudowne życie Bernadetty) 

rolach głó vnvch: Be nidetia — Const n ine Aleksandra. Biskup w Tarbe 
aniu tego flimu zos ała Grota w Lourde: 

1858 w czasie objawienia Się 

ony program: „Lotnik** 

  
  

  
  

  

- Е lascynujący 
DŹwWiękowy Dziś! R ko dowy : $ są KROSS | żę seu PODCIĘTE $KRZY DR 8 EA 

LIOS" | gi. Garrl kl Helena Chindier Nocny ata< "epoelina na Londyn. B>mbar lowanie i krzyk rozpaczy 

oC > = O ma. Mistrzowska reżyserja. Nad program: Aktuslności dźwiękowe. Dla młodzieży dozwoione. 

Ul. boję 3 Pocz. o god.. 4, 6, 8 i 10.15. Na p'eruszy Sean ceny Zmizonc. 

Dreiko mo DZIEJE DUSZY $W. TERESY 
„HOLLYWOOD | pa ten zost ł stworzony kos/tem 25 miljonów franków. Film ten zachwyci, olśni i oczaruje wszystkich bez wyżątk: 

ь C-nv miejsc: par'er 8) g.. balkon 50 na wszystkie seanse. Pocz. o godz. 4,6, 8 i 10.15. 
e 
  

  

Film ilustruje cz: n bohaterski Kontradmii ała Rycharda 

g na południowego. Frzez Szereg lat DŹWIĘKOWE KINO 

ws 

CGJING |” 

godz. 4 ej do 
z 

ystkie narody za jedvneg» czł "wieka, który p 

ka. Od godz. 

RE w 
Przepi kne okrazy reujowe, śpiewno i-neczne z 

trzymał w n:pięciu 

8 ej Pierwszy flm polsk» aneryk:ń k! 

JA HOLLYWOODU 

8-ej: Film dźw:ękowy, który wywołał w elhie z-interesowanie Całego Świata 

B RODEM DO BIEGUNA POŁU_NIOWEGI 
E. Byrd« pry ekspedycji jego do bie 

Świat cały i uzaany został przeź 
i biegunami i ogląda: je z lotu zeleciał pona 

Przerój dźwiękowy! 

ud iałem Hanki O'donówny, K-rola Ha- 

  

  

  

  

R a. nusza, John Gilbert:, Normy Sne»rer: Bust:r Keaton i innych gwiazi ekrana 

| MANKA ORDONOWNA Śpiewa kuplety w języku polskim. 

om Dziś! Najwięks/e arcydzieło lud.kości p-4 słynneg» poematu Lessngi p. t. 

KINi» TEATR 66 N th d W . 

„PAN „Natan Medrzec (Nathan der Welse 
Šwiatoprg ady t'zech rė>nych šwiatow. Huma itarne rozstrzygnie ie prąy h zagadanień. R'ecz d'ieje -ię podczas 

SZEŃ e Araso A Jar0201 mie. Pełna emocji teść. Olśniew ją a gra! Niebywały przeoych wy tawy. 

W rol..gł. We-ner Kraus, Krol ce Wogti Bella Musznay Ceny od 40 gr. 

1 Dziś! Jedyne arc: dzieło tr unf p Iskiej produ-.ji MarczyAskiego p. t. 
Ktuo- l eatr 

z 

Г 8 obyc'ajowy dramat w 12 aktach z cyklu Blatych 
„STYLOWY $TL AKIEM RZ 8 RBY niewolnice. W rl. głównych  Zofja Batycxa 

WIELKA 36, Bogusław Samborski, M. M licka, Walter I Kobósz : 

Uwaqa! Flm „Szlakiem hańbv* wyświetl: się w Winie po raz ostutni i więcej w > «da m kinie nie b>dzi* wyświ 't'+   
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Г DOM HAN LOWY 

"K. RYMKIEWICZ 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 9 

poleca w wielkim wyborze 

CERATY stołowe i meblo+e 
CHODNI- I kokosowe i iune wycie- 

raczki rozmaite. 

LINOLEUM dywany z  lineleum i 
chodniki 

SZCZOTKI do zamiatania i szorow 
podłóg, galenter. szczotkarska. 

Rzeczy podróżne. 

  

  

HALLO !! RADJOAMATORZY !! 
We własnym 'nteresie nnika ie st at 
kupując AKUMULATORY, rad oodbior 
niki i sprzęt radj wy t.lko w firmie: 

MICHAŁ GIRDA, 
Zamkowa 20, tel. 6—28. 

Fachowe, sumienne, wygodie i tanie 
ładowanie i naprawa akumulatorów, 

słuchawek etc. 

   
  

DOKTOR 
Szyrwindt 

smoroby weneryczne TT ANG ORC 
0 skórne | moczoplciowe 

BOO wielka 19, od 9 do 1 

Zeldowicz 7 _ 
chor. skórne,  wene- Dr Ginsberg ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do i, Choroby skórne, we- 

== 
LEKARZE 

5—8 wiccz. ueryczne i moczopicio- 
jm we. Wileńska 8 ос 

DOKTÓR BRRECJ 6 Gel 

ZELDOWICZOWA 57. | 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE NARząpów Df- Kenlgsberg 

MOCZOWYCH choroby skórne, wene 
sana R E ryczne i moczopłciowe 

ul. Mickłewicza 24. Mickiewicza 4, 
tel. 277. tel. 10-90. 

DAŁA K Cd 9—12 i 4—8 

Er. Mmedycyry ONO Z ZA       
          

      
     

  

Załatwia na ! 

BARDZO dog'd-= 

Nekrologi, 

ogłoszenia, 

   

  

różne nych warunkach 

rekiamy | figg Ralamst 
do 

„sŁowae |82l 6 bowklego 
i do wszy- w Wilnie, 
stkich pism.) Garbarska I, tel. 82 

- SHFRIDAN. i 

„wstrzymała łzy, 

” Tajemnica amuletu 
-— Bracia, — krzyczał handlarz, 

— mam dziś pięciu białych ludzi do 
sprzedania. Dwóch mężczyzn i trzy 
kobiety. Popatrzcie na nich. Pan mój 
rozkazał sprzedać razem dwóch męż- 
czyzn i dwie kobiety, a tę ślicznotkę 
oddzielnie. 

" Handlarz zamiłkł, przygotowując 

się do bardziej szczegółowego i za- 
chęcającego opisu swego towaru. Ko- 
rzystając z zajęcia się wszystkich, „to 
warem', kobieta arabska  przecisnęła 
się po przez tłum aż do pomostu, na 
którym stał handlarz ze swymi ludźmi 
i przyjrzała się uważnie czterem oso- 
bom, których wygląd był tak rozpacz- 
liwy, że nie pozostawiał  najmniej- 
szbych wątpliwości, co do męczarni, 
które znieść musieli. : Oczywiście, 
przedsięwzięto pewne starania, aby 
doprowadzić ich do przyzwoitego. wy 
glądu, ale Tommy z trudnością po- 

widząc, jak bardzo 
: byli wyczerpani i wyniszczeni podró- 

żą. Odzienie wisiało w strzępach na 
mężczyznach, Kobietom włożono , co- 

  

Stwałstaw Machiowie, Kr. 
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A. Cymbier 
Choroby weneryczne ĮAkuszerki 
skorne i narzgdo o MO Genoa 
czowego. Mickiewicza 
12, róg Tatar skiej przyj 

mnje 3—2 i 0—8. 
Tel. 15-64, 

Dr. 

Łukiewicz 
choroby skórne i we- 

neryczne, Sprzedam 
Przeprowadził się motocykl F Ne 500c3 

na ul. Mickiewicza 44,i samochód F ud _ ul. 
m. 20. Poło ka 4 m. 12. 

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

©raz Gabinet Kosmety- 
czny. usuwa zmarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, k rzajki, wy- 

padauie włosów. 
Mickiewicza 46. 

  

prawda, nowe suknie, ale splątane 
włosy i wymęczone twarze Świadczy 
ły o cierpieniach. 

Tommy nie mogła poprzez łzy 
poznać w tych nieszczęśliwych swo- 
ich dobrych znajomych, ale nagle po- 
znała ich, Profesor King zdradził się. 
swoim zwykłym gestem, burząc roz- 
czochraną czuprynę. 

Ale czyż ten drugi mężczyzna mógł 
być zarozumiałym i. pewnym siebie 
Wortingtonem  Millsem? A kobiety? 
— Jedną była mrs. Dernfold --Theese, 
— to ta. starsza. Tommy wpatrywała 
się w nią długo, usiłując poznać pysz 
ną i wspaniałą lady, która w Mombas 
sie traktowała ją jak wstrętnego ro- 
baka. A ta ciemnooka, kobieta? A- 
leż naturalnie! To Lola, ta sama, któ 
ra pomogła jej i Traversowi uciec z 
domu Pareiry w Mombassie. Ona by- 
ła najspokojniejszą z całej tej czwór- 
ki i najobojętniejszą na wszystko. A 
jednak w oczach jej wyczytała Tommy 
głęboką rozpacz, wstyd i poniżenie. 
Opodal stała Elly z rozpuszczonemi, 
starannie rozczesanemi włosami, w 
długiej jedwabnej sukni koloru szaf- 
ranu, od którego skóra jej odbijała 
delikatną białością alabastru. 

  stiar A Jed)     r Witold Wogdysa 

  

=== 
KOSMETYKA ( @О7ч Е 
KBNIECS "TVARKOS, 

SAR «PKR 

Pianino GABINET | 
„zagrani.znė, sprzedaje RACJONALNĘJŲ tesh się ni drogo, śpies-nie 

KOSMETYKI LECZ Św Vichalski > zaułek NICZEJ Bim 8 
WILNO, MICKIEWŁ | 

CZA 31 m. 4.  Qkazyjnie 
2 kobiecą 

Urodęzezc" do sor edania 
› оа motocyki 

mali, od ie Mana: Ostrobramska 5 (Pasaż) jej skazy i braki. Masa: м 
twarzy i ciała (panie) PrACOWnia me haniczna 

Sztuczne opalanie cery 

  

  

      

Wypalanie włosów ь 

1 i Najnowsze zdo Wiejskie 
Dycze kosmetyki racjo wędliny 

nalnej. Węd oue: szynki 
Codziennie odg 10—4 we>tfalskie, balero- 

w 7,P 13 ny, polędwicr, ka - 
UGA SRZTWZEWKH | kos iny, kiełbasy i 

я та у boczki — @› пебу- 
PUJAU cia po cena h „ni 

żonych — ul. Mont- 
»iłowska 0 — 2 

Ekonom (dom naro ny) 
skromnych wymagań 
po rzebn_. Zaraz, poc. ta 

soły maj. Zacisze. RKL B 

  

LOKALE 

Pokój 
nieduży ze wszystkie- 
mi wyg dami do wy- 
najęcia osobie inteli- 
gentnej i solidnej. Pań- 
ska 4 m. 4. 

Nigdy w życiu Tommy nie czuła 
się tak bezbronną i niedołężną, jak w 
tej chwili. Czy mogły pomóc jej w 
czemś ukryte pod płaszczem rewołwe 
ry? Kurczowo ściskała w ręku zim- 
ną stal, snując plany działania. Nie, 
nie było rady! Trzeba czekać. Może 
coś się zmieni, zajdzie coś takiego, 
że będzie mogła uratować ich! 

— Teraz gotów jestem wysłuchać 
każdego, kto zaproponuje mi odpo- 
wiednią cenę, — ciągnął dalej hand- 
larz, — Mam prawo sprzedać tych 
ludzi, do niewoli, bo są to chrześcija- 
nie i nie mają środków do życia. 

Chrząknął chytrze, zadowolony 
dowcipu, a tłum zaśmiał się dziko. . 

— Jak widzicie, oni są trochę zmę 
czeni i źle wyglądają, ale pamiętajcie, 
że oni przyjechali wczoraj i jeszcze 
nie wypoczęli po długiej podróży. A- 
le byli oni w rękach naszego przyja- 
ciela, miłosiernego i dbałego Ezdry 
-el - Razuli, przybyli więc zdrowi i 
zadowoleni. 

Tłum zachichotał znowu, a zachę- 
cony powodzeniem handlarz mówił- 

dalej. Е 
— Patrzcie, oni wszyscy są mło- 

dzi, zdrowi i silni. Grzechem byłoby 
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a jednak 

i posiada wszystkie 

ale i 

Niebywale niska cena... 

Wyższa jakość 
Większy komfort 
Piękniejszy wygląd zewnetrzny 

Nowy model C4F został zbudo- 
wany ściśle na wzór modelu CGF sześciocylinicowo zo 

te cechy, 
którym zawdzięcza mode! C6F 
swoją deskonałą reputację. 

Wygodna i obszerna sześciookienua karoserja.z czie: 
rokiemi drzwiarni. 
ciem do reguiowenia. Głębokie i szerokie tylne siedzenie, 
amożliwiające jazdę w wygodnej pozycji. Lśniący i niezniszczał- 
ny łakier nitroceilulozowy. Motor oszczędny i elastyczny. Ha- 
mulce pneumatyczne Westinghouse, jak w aajdroższych samo- 
chodach. Bogate akcesorja 

Nietylko niska cenal!!!... 
Dogodne warunki spłat 
Tania eksploatacja 
Tania konserwacja 

  

Dwa przednie iotele do przesuwania z epar- p 

Tylke Citroen jest w stanie dać tak korzystne warunki dzięki swej organizacji sprzedaży 
i obsługi, opartej © własną fabrykę w Warszawie. 
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K. DĄBROWSKA | 

Pianina i Fortepiany 
iawie Vievel, Becistein etC, 

Fibigir 

uznane  preczywiści 
w kraju przez najs yciu, 

wystaw e 
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(Grand Prix i Wielkie Medale Złote), 

wtLNO, 
Wiemiecka 3, a 5 

<erntopt i Syn, 
za najlepsze 

rych łachow- 
Kraj. w Posna- 

1930 
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Już nadeszły 
na sezon wiosenny i I tni 

towary płaszczowe, kostjumowe i sukniowe 

J. BaniewicZ 

  LOKAL 

tylko 
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Główny skład wysyłkowy na Polskę i Gdańsk: 

Laboratorjum chem aptekarza Mra. Szymona Edelmana 
WE LWOWIE, Teatyńska 16. 
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jest wedle zdania  zuakomit ch 

lekarzy najepszem @ tychczas zna- 

nem nacieraniem przeciw ner 

wobólom, reumetyzmowi, gośćcowi 

it p. dolegliweściom. Jedna pró- 
ba wystarczy, aby się przekonąć 
o wartości tego Środka, 

ООПОТЕИ 
jest wszędzie do nabycia 

po 3 zł. za flakon 

  

” rzoskwinie, morele. — — —- 

„BOŃ MARCHE do odnajęcia Nadaje ®% róże krzaczante, ja- Hodowla kur INDY<I TUCZONE Każdą sumę 
Wilno, Wielka 3. 5'* pod biuro. Cały błonie, węgierki pienne Karmazynów KAxPIE ŻYWE zaa w dolarach 

, a3. domek osobniak.sprzedaje po c nacn(Rhode island Red) otrzyma i poleca rubla h i złotych 

Najmodn'ejs'e krawaty [powiedzieć sę — ul.ba dz» przystępnych Aleksan ira Kuiatkow- Firma obirgowy h los uje- 

już nadeszy pocenach / Sierakowskiego 4, Zakład Sadowniczy sk e o. Poczta Kol nja St.nistaw ny na dobre zabez- 

powtó nie zni onych. wh PAC 84 6 Ė nuka* O w ROGZ k-Wilna, Banel ! S-ka pie ROW EOS 

j j Wileńskie T-wo Orga- Krakowski-go T'wa sprzeda e jaja wylęyo- Mickiewicza 23, T.1.849 в 
Р…? MY OZYJECNOWEJ nizacyj i Kółek Rolni-r vstwa Ogrodniczeg»)we Ka mazynów A 70 ceny niskie Dom „A -K. „Za- 

ee czych.  Pośrednictwow brąd'iku Czerwo- g . Sztuka, cheta“ Mickiewl- 

RZ wykluczone nym p Krasków. й cza 1, tel ® 05. | 

nie skorzystać z takiej okazji. Mężczyź 
ni mogą pracować w ogrodzie albo w 
stajni, młoda pójdzie do haremu, - a 
ze staruszki będzie dobra służąca. 
Kto nie chciałby mieć takich doskona 
łych niewolników? No, ile dajecie? 
Na początek niech będzie sto lirów! 
Kto da więcej? 

Nikt nie spieszył odpowiedzieć na 
wezwanie. 

Tommy pomyślała, że mogłaby sta 
nąć do targu, ale bała się zdradzić. 

— No, Sulejmanie, czemu tak sto 
isz? — krzyknął zniecierpliwiony 
handlarz. — Rozrusżaj tych psów! 
Niech ożyją! Niech wszyscy zobaczą, 
jaki to ja towar sprzedaję! 

Czarny sługa chwycił Wortingtona 
Millsa za łokcie i wypchnął naprzód: 

Rozzłoszczony miljoner uderzył go 
z całej siły w brodę i sługa potoczył 
się z jękiem na ziemię. Tłum zakoły- 
sał się, rozległy się krzyki, śmiechy, 
groźby. „Zabij go!* „Zwiąż go sznu- 
rami!'*,„Ukarać batem tego psa niewier 
nego!* Ale nagle uwaga tłumu zwró- 
ciłą się w innym kierunku. Na placu 
ukazało się kilku bogaczy, otoczonych 
orszakiem służby. Handlarz na ich wi 
dok kazał rozpędzić tłum, pozostawia 

  

jąc wolne miejsce dla 
widzów. 

— Jak się masz, Osmanie? 
rzekł jeden z bogaczy. — Jak widzę, 
masz niezłą partję niewolników. Właś 
nie tego szukam. lle chcesz za nich? 

honorowych 

‚ — Jeszcze się targ nie zaczął, 
książę panie, — *odpowiedzielał z 
szacunkiem handlarz. — Naturalnie, 
że u księcia zawsze się znajdzie robo 
ta dla czterech nowych niewolników. 

ego, który uderzył mojego sługę, łat 
wo będzie ukrócić. Trzeba się do nie- 
go zabrać z dobrym batem, a zrobi 
się jak owieczka. 

Książę pokiwał głową: 

— Nie, Osmanie, tych ja nie po- 
trzebuję. A wy, bracia, czego szuka- 
cie? 

Wystąpił naprzód młody Turek z 
drapieżną, namiętną twarzą: 

— Wezmę ich, jeżeli nie będą dro 
dzy. Mój sąsiad Kaman = el - Maho- 
met ma niewolnika z Cypru, którego 
nie można ukrócić ani biciem, ani gło 
dem. Chciałbym wiedzieć, czy ja dam 
sobie z tym radę? A jeżeli oni zdech- 
ną, to nie będzie wielkiej szkody i 
straty. Dziewczyna podoba mi się, a 
staruszka pójdzie do kuchni. Wezmę 

    

  

ich, Osmanie. 
Cztery ofiary odciągnięto na bok, 

i wyprowadzono  Elly. Blada, jak 
śmierć, patrzała niewidzącemi oczy- 
ma na tysiące zwróconych ku niej 
zwierzęcych twarzy. Ściskała mocno 
w dłoni amulety, przyciskała je do 
serca, jakby chcąc je w ten sposób 
uspokoić. Każdy europejczyk pożało- 
wałby mimowoli tej nieszczęśliwej 
dziewczyny, ale dlą muzułmanów by- 
ła ona tylko niewiernym psem, to też 
pragnienie poniżenia jej i wyśmiania 
przeważało w nich nad wszelkiemi 
innemi uczuciami. 

Handlarz gburowato podniósł jej 
głowę, obracał nią na wszystkie stro- 
ny, aby kupujący mogli lepiej obej- 
rzeć jej wiotką postać.  Zmuszał ją 
do chodzenia po pomoście. 

— Oho, za nią, na Proroka, dostź- 
niemy dobrą cenę. Patrzcie, jakie to 
jedwabne włosy, Jakie słodkie oczy, 
jakie białe zęby! Na brodę Mahome- 
ta, gdybym nie był taki stary, kupił- 
bym ją sam najchętniej.. Patrzcie na 
te ręce! Ten, którego te ręce obejmą, 
umrze z rozkoszy! 

"yukącte Wydawnictw». „dłowo” Zamkowe k. 
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