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Propozycje francuskie. 
Genewa, 7. IL 1932. 

Zaledwie w ubiegły piątek prze- 

wodniczący ogłosił wynik wyboru 

14-tu. wiceprzewodniczących  konfe- 

rencji, pojawił się na trybunie szef 

delegacji francuskiej p. Tardieu i w 

kilku słowach oświadczył, że, prag- 

nąc przyczynić się do powodzenia 

prac konferencji, składa w imieniu 

swego rządu nowy projekt ograni- 

czenia zbrojeń. Poczem wyjął z kie- 

szeni złożony w kilkoro arkusz pa- 

pieru i, wręczywszy go Prezydjum, 

opuścił trybunę. 

Do ostatniej chwili treść propozy- 

cyj franeuskich była nieznana, lecz 

już w. godzinę później p. Tardieu u- 

dzielił zebranym w hall'u hotelowym 

kilkuset dziennikarzom wyjaśnień i 

tekst został rozdany. Przez cały dzień 

następny, krok francuski był głów- 

nym tematem rozmów w gmachu ob- 

rad Konferencji. 

Można rozmaicie oceniać politykę 

francuską, “jej -prze- 

ciwnicy nie są w stanie odmówić jej 

jednego: nieporównanej aktywności. 

Francja jest niewątpliwie materjal- 

nie jednem z mocarstw najpotężniej- 

szych, mimo że pod względem liczby 

ludności zajmuje ostatnie miejsce, 

gdyż nawet Włochy ją prześcignęły. 

Ale sama materjalna potęga Francji 

nie uzasadnia jeszcze tego wpływu, 

który wywiera-ona na politykę mię- 

dzynarodową. Można tyłko podziwiać 

jak ten kraj, rządzony przez bardzo 

zmienną większość parlamentarną, 

mimo częstych .zmian rządu, potrafi 

utrzymać jednolitą linję polityki za- 

granicznej i w każdem zagadnieniu 

grać pierwsze skrzypce.  Ustąpienie 

Brianda też nie jest żadną rewolucją, 

a tylko skutkiem głębokich zmian w 

polityce niemieckiej, które nastąpiły 

po śmierci Stresemanna i sukcesach 

hitleryzmu. Francja musiała się do 

tej zmiany dostosować, a było to łat- 

ale najwięksi 

wiej zrobić każdemu innemu, aniżeli. 

Briandowi. 

Sytuacja delegacji francuskiej na 

konferencji obecnej nie zapowiadała 

się jako wygodna. Opracowany przez 

komisję przygotowawczą projekt 

konwencji © ograniczeniu zbrojzń 

nikogo właściwie nie zadowolił. Zgo- 

dzono się nań tyłko dlatego, że nie 

sposób było dojść do czegoś lepszego. 

Zaopatrzono go zresztą tyloma za- 

strzeżeniami, że zasadniczy 

Przepis nie był od nich wolny. 

W kilku wypadkach przegłosowana 

żaden 

mniejszość komisji przygotowawcz :j 

zapowiedziała, razie 

na stanowisko większości zgody swej 

nie da. Widoki konferencji zarys »- 

wywały się więc bardzo żałośnie. 

że w żadnym 

Było rzeczą jasną, że nie da się 

osiągnąć materjałnego ograniczenia 

zbrojeń o ile równolegle z tem nie 

nastąpi przynajmniej częściowe t. zw. 

rozbrożenie moralne, lub też nie stwo- 

Tzone zostaną gwarancje bezpieczeń- 

stwa. Uzyskanie zgody wszystkich na 

te warunki było niemożliwe. 

Postulat rozbrojenia 

wysunięty przez Polskę na ostatniem 

Ligi Naro- 

moralnego, 

ogólnem zgromadzeniu 

dów, jako nieodzowny warunek roz- 

materjalnego, spotkał się 

wprawdzie z ogólnem uznaniem, ale 

tylko płatonicznem. Nie jest to zresz- 

tą zagadnienie, które można rozwią- 

brojenia 

zać na poczekaniu. Wymaga ono stwo 

rzenia nowego systemu wychowania 

i nowych form współżycia między- 

narodowego. Na samo ugruntowanie 

tego systemu trzeba dobrej woli i 

Wspólnego działania wszystkich na- 
Todów w ciągu dłuższego okresu. 
Tem niemniej jest to istotnie ko- 

nieczny warunek skutecznego rozbro- 

żenia materjalnego. Min. Zaleski, 

składając ten projekt, słusznie wska- 

zał, że, pomijając tę stronę zagad- 

nienia, Liga Narodów przystępuje doń 

nie od początku a od końca, zabiera 

się do rzeczy, która może być tyłko 

wynikiem pewnego stanu umysłów i 

psychiki ludzkiej, zupełnie odmien- 

nego od tego, który dziś przejawia się 

wśród wielu narodów. т 

Dawno już nie było równie na- 

piętej atmosfery na świecie. Zastana- 

wiający jest fakt, że tym razem nie 

stwarzają tej atmosfery sfery rządzą- 

ce państwami, jak to było w roku 

1914-vm. Awanturnicze, 

stroje nurtują w masach ludzkich do- 

zaczepne na- 

tkniętych klęską ekonomiczną i ule- 

gających sugestji różnych przywód- 

ców i reformatorów. Instynkty nacjo- 

nalistyczne wystąpiły z nową siłą u 

tych narodów, które, zdawałoby się, 

już tę chorobę dawno przebyły. Po- 

nowne „obudzenie się“ narodów ob- 

jawia się w formie agresywnej w sto- 

sunku do innych i grozi wyładowa- 

niem się przy lada okazji. Innemi sło- 

wy odbywa się proces wręcz odwrot- 

ny, niż „rozbrojenie moralne", a rzą- 

dy ulegają mu w mniejszym lub więk- 

szym stopniu. Warunek więc pierw- 

szy odpada. Aby go uczynić realnym, 

trzebaby 

wszystkich mających władzę doko- 

nać rewolucji w: dziedzinie wycho- 

solidarnym wysilkien: 

wania, przemienić psychikę i oczy:- 

cić naturę ludzką. Przystąpić do tego 

zadania może tylko jakaś większa 

wspólnota międzynarodowa, nigdy 

ząś posżczególny naród czy państwo, 

bowiem inni zjedzą go w okresie te- 

go nowege apostolstwa bez reszty. 

Powstaje sprawa sankcyj bezpie 

czeństwa, jako warunku ogranicze- 

nia zbrojeń. I tu niema zgody pomię- 

dzy uczestnikami konferencji. Pań- 

stwa, które nie czują się przez inne 

zagrożone, upierają się przy teorji, że 

samo rozbrojenie. stwarza gwarancje 

bezpieczeństwa, chcą przytem 

angażować się w jakiekolwiek  zo-. 

bowiązania czynnej obrony innych. 

Egoistyczne to swoje stanowisko u- 

nie * 

siłują pokryć frazesem, że tam gdzie 

nie istnieją rzeczywiste powody kon- 

fliktów, niema też i agresywnych dą- 

żeń. W istocie swojej jest to teorja 

godżącą się z Ł zw. pokojowym re- 

wizjonizmem. „„Zalatwcie polubownie 
swoje spory, a nie będziecie się siebie 

wzajemnie bali“ — powiadają anglo- 

sasi, twórcy tej teorji. Gdyby jednak 

Hiszpanja 'z całą zresztą zasadnością 

zażądała zwrotu Gibraltaru, zobaczy- 

libyśmy jakby to „polubownie“ zo- 

stało przez Anglję załatwione. „„Polu- 

bowna** teorja w Indjach wygląda na- 

razie tak, że Gandhi siedzi w kozie. 

W Europie ogniskiem dążeń agresyw- 

dziś Rzesza Niemiecka, 

jutro (po zakończeniu realizacji swo- 

ich 5-cio i 15-toletnich planów) bę- 

dzie niem również Rosja. Państwami, 

przeciwko którym te dążenia są lub 

będą zwrócone, 

nych jest 

są Francja, Polska, 

Rumunja. Wobec 

nierealności w obecnej sytuacji wa 

Czechosłowacja, 

„rozbrojenia moralnego*, 

szą obstawać przy 

„gwarancji bezpieczenstwa“ 

Na konferencji mogła stworzyć się 

dla tych państw sytuacja faktycznie 

niewygodna. Nacisk tendencyj angiel- 

skich, popieranych przez wiele dele- 

gacyj już teraz daje się mocno odczu- 

Taktyka wyłącznie defensywna 

runku mu- 

one warunku 

wać. 

może zwrócić przeciwko Francji i 

grupie z nią solidarnych państw o- 

pinję publiczną, która, nie orjentując 

się w całości zagadnienia, przypisy- 

wać będzie jej winę za nieudanie się 

konferencji. Delegacja francuska zde- 

cydowała się szybko na zwekslowanie 

całej dyskusji. Wysunęła projekt bar- 

dzo radykalny w sensie materjalnego 

rozbrojenia, wiążąc go jednocześnie 

z systemem realnych gwarancyj bez- 

pieczeństwa, oddanym do dyspozycji 

Ligi Narodów (treści nie powtarzam, 

gdyż podały ją depesze). 

Wątpić należy, aby 'propózycja 

francuska znalazła wielu zwolenni- 

ków wśród członków konferencji. 

Nazbyt tam panuje instynkt geszef- 

ciarski: jak najwięcej zarobić jak 

najmniejszym kosztem i bez żadnego 

wysiłku, bez żadnej ofiary dla ogól- 

nego dobra. Owszem, niech pienią- 

dze z wojskowych budżetów przejdą 

do obrotu handlowego. Ale oddać do 

dyspozycji jakiejś ponadpaństwowej 

instancji drobną część swoich środ- 

ków dla obrony napadniętego — w 

żadnym razie. Z tego nie będzie żad- 

nego bezpośredniego zysku. Takie 

jest rozunrowanie państw  anglosas- 

kich. Niechże przynajmniej projekt 

francuski zmusi ich do szukania ar- 

gumentów, aby uzasadnić wobec opi- 

nji publieznej-swoje „nie“. Niech lu- 

dzie dobrej woli przekonają się, že 

jeszcze nie jesteśmy u progu nowej, 

pokojowej ery, a konferencja obecna 

nie jest jej zwiastunem. 
Testis. 

  

Plenarne posiedzenie Sejmu. 
Budżety Min. Pracy I 

WARSZAWIA, 11. 2. (Pat). — Marszałek 
Świtalski otworzył posiedzenie o godzinie 15 
min. .15. 

W! dalszym ciągu dyskusji nad budżetem 
Min. Pracy i Opieki Społecznej zabrał głos 
min. pracy i opieki społecznej  HUBICKI, 
który oświadczył: 

Muszę stwierdzić, że przygotowuje się. 
ustawa 6 ubezpieczeniu na starość, ale pod 
znakiem kentroli wszystkiech świadezeń spo- 
łecznych i realności tych świadczeń, żeby 
nie robić krzywdy światu pracującemu, lecz 
także-by nie robić krzywdy państwu i go- 
spodarce państwowej i nie wytwarzać takich 
ustaw, za które państwo kiedyś tak drogo 
będzie musiało płacić, jak np. płacą Niemcy. 
Przygotowuje się ustawa, także pod tym zna 
kiem, żeby zagwarantować, kiedy te świad- 
czenia osiągną punkt maksymalny, aby ro- 
hotnik mógł rzeczywiście otrzymać te świad- 
czenia. 

Polityka Min. Pracy nie zmierza do zwał, 
ezania bezrobocia drogą obniżki płac ro- 
botników. Jest te nieprawda, jak wiele in- 
nych rzeczy. Min. ezyni wysiłki w celu utrzy 
mania płae na dotychczasowym poziomie i 
gdyby nie wiełokrotna interwencja czynni- 
ków rządowych, w sferach przemysłowych, 
sytuacja w zakresie płace  procowniczych 
przedstawiałuby się zgoła inaczej, 

Przygotowuje się projekt przepisów 0 
skróceniu ezasu pracy pracowników umys- 
łowych do 7 godzin. Cały wysiłek nasz kie- 
rujemy ku zmniejszeniu bezrobocia. Bardzo 
wiele dało się osiągnąć przez zabronienie 
godzin nadliczbowych i niedopuszczenie do 
pracy małoletnieh i kobiet. Stwierdzam da- 
lej, że w głównym zarysie reoganizacja kas 
chorych jest zakończena i pozostaje tylko 
do wprowadzenia normalnych przepisów. 

Po przemówieniu p. min. Izba przeszła 
do.obrad nad budżetem Min. Robót Publi- 
cznych. 

Sprawozdawca pos. PĄCZEK; (BB), pod- 

Opieki Społ, Rob. Publ., 
kreśla zmniejszenie tego budżetu, które w 
wydatkach personalnych wyniosło 40,1 proc: 

Następnie Izba przystąpiła do budżetu 
Min. Komunikacji. 

Sprawozdawca pos. RZÓSKA (BB) omó- 
wił' politykę finansową kolei i sprawę nad- 
wyżek eksportowych, jako też nadwyżki do- 
chodów zwyczajnych nad wydatkami zwy- 
czajnemi,. stwierdzając że: wogóle polityka 
finansowa naszych kolei nie znajduje tego 
uznania, na jakie zasługuje w tąk trudnym 
okresie gospodarki. Omawiając zagadnienie 
taryf ' eksportowych, uznaje, że wymaga ono 
pewnych modyfikacyj i że zbytnie usztyw- 
nienie polityki taryfowej jest niewłaściwe. 

Zkolei przystąpiono do budżetu Minister- 
stwa Skarbu. Referuje pos. HOŁYŃSKI. 

W dyskusji zabrał głos minister skarbu 
JAN PIŁSUDSKI, odpowiadając na zarzuty.- 
Panowie zapatrują się ną kryzys zanadto pe- 
symistycznie — stwierdził minister — bo 
wpływy za 10 miesięcy r. b, nie wykazują 
katastrofalnego spadku. Deficyt za styczeń 
w kwocie 2,7 miljonów powstał nie wskutek. 
zmniejszenia wpływów z danin i monopolów 
w tym miesiącu, ale wskutek innych ubyt-- 
ków, mianowicie nie dopisały lasy państwo- 
we z tangenty Śląskiej, wpłacając dotychczas 
prawie połowę tego, co było. przewidziane, 
a to z powodu niskiej ceny drzewa. Minister 
stwierdza, że wpływy, chociaż zmniejszone, 
odpowiadają w przybliżeniu tym procento- 
wym obliczeniom, które dawał przy pierw- 
szem czytaniu. Największy spadek jest w 
cłach — 54 proc. Jest to wynikiem ogólnej 

polityki światowej i ogónej  konjunktury, 
która była do przewidzenia i która jest dy- 
skontowana w przyszłym budżecie. W mo- 
nopołach spadek wynosi 23 proc., w sol 4 
proc, w tytoniu 10 proc, w spirytusie 35 
proc. W zakończeniu, nawiązując do oś - 

czenia posla Rudzinskiego co do zrozumienia 
przez rolników doniosłości utrzymania sta- 

  

  

Generalna debata w Genewie. 
Przemówienia min. Hymansa 

i Litwinowa. 
GENEWA, 11, 2. (Pat). — W dyskusji ge 

neralnej na konferencji rozbrojeniowej zab- 
rał głos w dnia 1i b. m. minister spraw za- 
granicznych Belgji Hymans. W przemówie- 
niu położył on główny nacisk na problem 
bezpieczeństwa, omawiając go w duchu tez 
-francusko-polskich. 

Silny nacisk położył mówea na znaczenie 
rozbrojenia moralnego, zaznaczając katego- 
ryeznie, że rozbrojenie _materjalne może 
mieć miejsce tylko w wyniku rozbrojenia 
moralnego. 

Poe ministrze Hymansie zabrał głos Lit- 
winow. W przemówieniu wysunął on prze- 
dewszystkiem hasło powszechnego i całko- 
witego rozbrejenia. Żadne traktaty, ani pak- 
ty nie mogą, zdaniem Litwinowa, zapewnić 
bezpieczeństwa. Tyłko rozbrojenie uniemoż- 
liwi wojnę. W obeenych wypadkach na Da- 
lekim Wsehodzie upatruje Litwinow potwier 
dzenia swej tezy, gdyż dwa państwa zwłąza- 
ne paktem Ligi i paktem Kelłogu, prowadzą 
tam wojnę. Wojna ta — zdaniem Litwino- 
wa — może z łatwością stać się początkiem 
nowej wojny jeszcze bardziej straszliwej, 
niż estatnia. — Dużą część przemówienia 
poświęca Litwinow projektowi francuskie- 
mu, do którego odniósł się bardzo nieprzy- 
chyłnie. Dyskutowanie problemów, porusza- 
nych przez ten projekt, opóźniłoby, zdaniem 
Litwinowa, załatwienie sprawy rozbrojenia 

© 7ata eałe, a nawet o dziesiątki lat. Pozatem 
Litwinow nie wierzy, by stworzenie armji 
międzynarodowej uniemożliwiło agresję i 
wojnę. Istnienie tej armji nie powstrzyma 
ałaku, gdyż byłaby ona nieliczna. 

Pozatem Litwinow obawia się że armja 

Audjencje na Zamku. 
WARSZAWA, 11. 2. (Pat). Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
dzisiaj o godz. 10 rano p. prezesa Ra- 
dy Ministtów. Prystora, który info-- 
mował Pana Prezydenta o bieżących 
sprawach rządu. Następnie Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej przyjął mi- 
nistra robót publicznych Norwid-Neu- 
gebauera. 

Niemiły wypadek 
w Stronnictwie Ludowem. 

(Telej. od własn. kor. z Warszawy) 
Stronnictwo Ludowe zawiadomiło 

Marszałka Sejmu, że zawiesiło w pra- 
wach członków kłubu, posła Dziducha 
Zarządzenie to pozostaje w związku 
z podróżą posła Dziducha do Amerv- 
ki, podczas której miał się dopuśc.ć 
pewnych nadużyć. 

Zawieszenie posła Dziducha, jako 
członka klubu przez władze Stronnict- 
wa Ludowego tłumaczone jest w ku- 
luarach sejmowych, jako obawa przed 
ewentualnem następstwem w rodzaju 
tego, jakie spotkało posła Brobanda, 
przy dyskusji nad budżetem Mini- 
sterstwa Reform Rolnych. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 11. 2. (Pat). Dzisiaj 

w pierwszym dniu ciągnienia IV kl. 
Loterji Państwowej główna wygrana 
100 tys. zł. padła na Nr. 157.984. 

międzynarodowa słążyłaby interesom bezpie- 
czeństwa państw, które dzięki sojuszom i 
układom  zapewniłyby sobie supremację. 
Wreszcie Litwinow oświadcza, że Sowiety 
byłyby skłonne uważać stworzenie między- 
narodowej armji za groźbę dla państwa 50- 
wieckiego. Litwinow zaatakował też Francję 
i inne państwa w związku z kwestją pak- 
tów: ©: nieagresji. Rosja —twierdził Litwinow 

° — chec zawrzeć takie pakty.ze wszystkiemi 
państwami, xle niektóre nie, przyjmują na- 

tychmiast tego rodzaju propozyeyj, aiko cał 
kowicie je edrzucają. Zresztą przyznaje Lit- 
winow, że pakt o nieagresję nie stanowi re- 
alnej gwarancji bezpieczeństwa.  Litwinow 
zapowiada wreszcie, że podtrzymuje swoje 

propozycje rozbrojenia, przedłożone odpowie 
dnie w komisji przygctowawezej, przewidu- 
jące zniesienie pewnych kategoryj zbrojeń, 
jak również, że złoży rczołucję w sprawie 
całkowitego roabrojenia. Litwinow dodaje je 
dnak, że delegacja sowiecka nie przybyła tu 
jedynie w cełu pewtarzania swej propozycji 

za rozbrojeniem i wysuwania” dylematów 
albo całkiwite rozrojenie albo nie. Jest ona 
getowa dyskutować każdą propozycję, zmie- 
rzającą do zmniejszenia zbro 9 

  

   

Oświadczenie min. Jedrzejewicza 
w sorawie znanych memoriałów Senatu U. J. 

WIARSZAWIA, 11. 2. (Pati. — Na czwart- 
kowem posiedzeniu senackiej komisji skar- 
bowo- budżetowej w czasie dyskusji nad bud 
żetem Mir. W. R: i O.P. minister Jędrze- 
jewicz oświadczył co następuje: 

„Mówiąe o ustawie ustrojowej mogłoby 
się zdawać, że właśnie ustrój szkolnictwa 
jest sprawą, do której każde ugrupowanie 
podchodzić może z czysto rzeczowym pun- 
ktem widzenia. Okazało się, że tak nie jest, 
że opozycja i z tej sprawy w sposób niesłu- 
szny w nicžem nieumotywowany chce robić 
odskecznię dla eejów czysto politycznych, 
zupełnie wyraźnych, co tem bardziej wobec 
wielkiej wagi projektu ustawy razi. 

Wi szczególności muszę w paru słowach 
omówić rzecz, która właśnie w dniach ostat- 
nich stała się przedmiotem powszechnego za 
interesowania. Myślę ta o dwóch memorja- 
łach senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
skierowanych de mnie, ale także do obu 
Izb Ustawodawczych. Odrazu chcę stwier- 
dzić, że niezaleźnie od treści i formy obu 
opracowań senatu uniwersyteckiego uważam 
za wysoce niewskazaną i niebezpieczną dro- 
gę bezpośredniego ingerowania na terenie 
parlamentarnym ze streny jakiegokolwiek 
ciała urzędowego, podporządkewanego czyn. 
nikom rządowym, albowiem całe szkolnictwo 
jest sidziebą, za którą minister ponesi cał- 
kowitą parlamentarną i konstytucyjną od- 
powiedzialność. Nie chcę przez to powie- 
dzieć, że profesorowie nie mają prawa zwra 

  

exć się do Sejmu i Senatu w charakterze 
prywatnych cbywateli, gdyż prawe to przy- 
sługuje im niewątpiiwie. Chcę tylko katego- 
rycznie zwrócić uwagę, że senat Uniwersy- 
tetu „nie pytany przez nikego, nie jest w 
żadnym razie powołany do opinjowania na 
forum externum projektów ustaw wbrew sta 
nowiska min. któremu podłega. 

  

Cała ta sprawa staje się tem bardziej przy 
krą, gdy wnikniemy w formę enuncjaeji, o 
której mówię. Forma ta bowiem dać mogła 
i dała powód do posądzenia, że wysokie to 
ciało naukowe dało się wciągnąć do wa/ki 
politycznej, a nie potrzebuje chyba dowo- 
dzić, że byłaby to dla senatu akademickiego 
wysoce niewłaściwa rola. 

Tego rodzaju pesądzenia nie podnoszą 
autorytetu władz akademickich. Autorytet 
ten i tak już został narażony w czasie ostat- 
nich rezruchów młodzieży. Tem bardziej 
leżałoby mi na tem, ahy niewłaściwe w. 
pienia wzajemne wewnątrz elał akademic- 
kich, zadrażnienia, doprowadzające niekie- 
dy, jak się dowiaduję, de niezem nieumoty- 
wcwanych zakazów uczestniczenia w dysku- 
sjach niewątpliwie ogół profesorów obcho- 
dzących, nie narażały senatów akademickich 
na możliwość ataków publicznych, które ani 
w interesie senatów, ani Min. leżeć nie mo- 
ga, łatwo natomiast mogą narazić na szwank 
powagę naszych najwyższych uczelni*, 

Na tem obrady komisji zakończono. 

   

  

Sensacyjne rewelacje 
o tajnej organizacji rosyjskiej. 

PARYŻ, 11. 2. (Pat). — „Le Populaire* 
, publikuje dziś sensacyjne dane o organiza- 

eji rosyjskiej, istniejącej pod nazwą „Sto- 
warzyszenie b. Urzędników Administracji 
Miejskiej i Wiejskiej b. Cesarstwa Rosyjskie 
go, mieszkających zagranicą“. Dziennik po- 
daje, že stowarzyszeniu temu chodzi 0 stwo 
rzenie kadr przyszłej organizacji, mającej na 
celu stworzenie zastępów urzędników przy- 

szłej Rosji. Jak wynika z dokumentów, któ- 
re miały się dostać przypadkowe do redakcji 
dziennika, prowadzony jest normalny kurs, 
którego głównemi przedmiotami są: szpie- 
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gostwo, kontrszszpiegostwo, fotegrafja, me- 
dycyna sądowa, taktyka walki ulicznej i t. 
dalej. 

Dyrektorem tej organizacji jest były pre- 
zydent policji ryskiej. Szkoła paryska liczy 
obecnie 200 słuchaczy, połączonych w grupy 
po 4 i 5 osób. Organizacja paryska jest czę- 

ścią międzynarodowego stowarzyszenia, ma- 
jącego swe odgałęzienia w Anglji, Niemczech 
Belgji, Jugoslawji, Rumunji, Polsce, Połud- 
niowej i Północnej Ameryce, Mandžurįi, 
Austrji i t. d. 

e
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Komunik. i Skarbu. 
bilizacji waluty, p. minister stwierdza kate- 
gorycznie, że cały rząd stoi na tem stanowi- 
sku. Jest to zagadnienie najwaźniejsze i do 
tego przywiążujemy najcieższą wagę. 

Następnie przemawiał referent generalnx 
pos. . MIEDZIŃSKI, prosząc o przyjęcie bez 
zmian ustawy skarbowej i budżetu. Mówcs 
zatrzymuje się dłużej nad sprawą m. in. rot- 
nictwa wojskowego. Przechodzę do sprawy 
przykrej — oświadcza pos. Miedziński — któ- 
rą poruszył ppłk. Arciszewski. Mianowicie za- 
rzucił on, że nie wykorzystano memorjaha 
mjr. Kubali z zarzutami przeciwko płk. Вау- 
skiemu. Oświadczam, że płk. Rayski zwró- 
cił się z prośbą do gen. Konarzewskiego o 
ujęcie zarzutów Kubali przez prokuratora aa 
piśmie i o. wszczęcie dochodzenia. Zarzuty 
są badane przez specjalną komisję, w której 
skład wchodzą m. iń. dwaj generałowie i wy- 
bitni specjaliści. Komisja przeprowadza ści- 
słe śledztwo, przesłuchuje świadków wska- 
zanych przez Kubalę i już jest przy końcu 
swej pracy. Dotychczas ani jeden zarzut Ku- 
bali nie został potwierdzony. 

Po przemówieniu referenta Sejm przyjął 
w drugiem czytaniu budżet en bloc z ustawą 
skarbową. 

  

Uchwalenie ustawy o ulgach 
osadnikom wojskowym. 
WARSZAWA, 11. 2 (Pat). Na czwartko- 

wem posiedzeniu sejmowej komisji reform | 
rolnych przyjęto w trzeciem czytańiu rządo- 
wy projekt ustawy o właściwościach Mini- 
sterstwa Reform Rolnych w zakresie wyko- 
nania meljoracji. po przyjęciu zmian Sena - 
tu, przystąpiono do dalszej dyskusji nad rzą- 
dowym projektem ustawy, uzupełniającym 
przepisy o nadaniu ziemi żołnierzom wojska 
polskiego. Przeciwko projektowi protestował 
w długiem przemówieniu przedstawiciel Klu- 
bu Ukraińskiego pos. Łucki. Referent pos. 
Kamiński, przedstawiciele rządu oraz pos. Ka 
wecki z Klubu Narodowego odpierali zarzu- 
ty, stawiane przez posła Łuckiego i wyjaśnili 
że projekt ustawy nie zamierza wprowadzać 
nowych osadników na terenie Kres. Wschod- 
nich, tylko osiedlonym tam już osadnikom 
daje pewne ulgi. Komisja przviela projekt 
ustawy w drugiem czytaniu z pewnemi po- 
prawkami, 

  

    

  

  

Wizyta Mussoliniego 
u Ojca św. 

CETTA“ DEL VATICANO, 11, 2. 
(Pat). W dniu 11 b. m. rano Mussoli- 
ni w towarzystwie ambasadora Włoch 
przy Watykanie i innych dostojnikó y 

* udał się do Cita del Vaticano. Samo- 
chodom wiozącym dostojnych: gości, 
towarzyszyła eskorta konnych kara- 
"binierów +0 ui, któremi prze-       

  

jeżdżał orszak, zgromadziły się tłumy 
publiczności witające przejeżdża: - 
cych oklaskami. 

Niezwiu- . .- przybyciu Mus- 
soliniego do Watykanu papież przy - 
iął premjera. Rozmowa trwała godzi- 
nę. Po papież przy 't 
członków jego swity, Mussolini zaś, 

* złożył wizyte kardynałowi sekretarza 
wi stanu Pucelli, poczem udał si '> 
Bazwliki, na grób apostołów. W ci:- 
gu dnia.kardynał Pacelli zložyl wizv- 
tę w pałacu Weneckim. 

Polska jednem z najpotęż- 
niejszych państw Europy. 

- LONDYN, 11. 2. (Pat). — „Daily Mail“ 
w artykule p. t. „Transformacja Polski* pió- 
ra Reynoldsa, podkreśla, że większość naro- 
du angielskiego niec nie wie o Polsce. Malo 
ludzi zdaje scbie sprawę z tego, że Polska, 
rozciągająca się od granicy niemieckiej do 
granicy sowieckiej, oraz do Bałtyku i Kar- 
pat, jest obecnie jednem z najpotężniejszych 
państw w Eurepie. Pelska większa od Włoch 
z ludnością wzrastającą o pół miljona rocz- 
nie i ze swą siłą mijitarną, ma wszelki ty- 
tuł do zasiadanfa wśród wielkich mocarstw. 

Skutki walki Indyj z Anglją. 
LONDYN, 11. 2. (Pat). Wielki nie- 

pokój wywołuje w Londynie sytuacja 
w Indochinach i to nietylko z punktu 
widzenia politycznego, ale i gospodar- 
czego. Ogłoszony przez departament 
handlu zagranicznego raport przed- 
stawieiela handlu W. Brytanji w In- 
djach za rok 1931 wskazuje, że im- 
port spadł o 81 proc. eksport zaś 5 
29 proc. i że wogóle stan obrotu to- 
warowego był niższy, aniżeli w ostat- 
nim roku przed wojną, t. j. w roku 
1913. 

Wynalazek rosyjski. 

MOSKWA, 11. 2. (Pat). W iństytucie. ba- 
dań w. Leningradzie skonstruowano rakietę 
do rozpędzania chmur gradowych. Rakieta 
będzie się mogła wznieść na wysokość 1009 
metrów. W ciągu miesiąca marca przepro- 
wadzone będą pierwsze próby z tym nowym 
wynalazkiem. 

Wśród Żydów palestyńskich. 
JEROZOLIMA, 11. 2. (Pat). W wyboraca 

90 _ gminy žydowskiej w Jerozolimie wziął 
udział po raz pierwszy miejscowy Związek 
Zydów Polskich, z którego ramienia mandat 
uzyskał prezes tegoż związku dr. Zel-Zion.
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20 rocznica obwołania republiki 
w Chinach. 

Dzieło Sun-Jat-Sena chwieje się pod naporem wojny 
domowej i najazdu japońskiego. 

Dnia 12 lutego r. b. przypada 
20-ta rocznica przymusowej abdyka- 
cji dynastji mandżurskiej, rządzącej 
od setek lat państwem  chińskiem, 
oraz obwołania republiki w Chinach. 

Rocznica ta przypada na chwilę 
największego rozdarcia wewnętrzne- 

, go i osłabienia młodej republiki chiń- 
skiej, zagrożonej przytem w swem ist- 
nieniu i całości terytorjalnej przez 
interwencję zbrojną Japonji. Wysiłek 
i praca wiełkiego reformatora Chin, 
Sun-Jat-Sena, twórcy i inspiratora 
ruchu republikańskiego, założyciela 
centralnej organizacji republikań- 
skiej, Kuo-Min-Tangu, — podważone 
zostały gruntownie. 

Dzieje republikanizmu w Chinach 
i działalności Sun-Jat-Sena sięgają lat 
1894—1895. 

Haniebna klęska Chin w wojnie 
1894—1895 z Japonją, krwawo stłu- 
miony bunt związku „Pięści Sprawie- 
dliwej. Zgody“, czyli t. zw. „bokse- 
row“, ingerencja mocarstw obcych w 
sprawach chinskich—stowem wszyšt- 
kie klęski, jakie nawiedzają Chiny na 
przełomie dwóch stuleci —XIX i XX— 
przypisuje: naród dynastji mandżur- 
skiej. Partja republikańska, rekrutu- 
Заса się w głównej mierze ze studen- 
tów chińskich, stara się wykorzystać 
wzrastające w kraju niezadowolenie. 
Kuo-Min-Tang (partja ludowa) rzuca 
hasło obalenia dynastji mandżurskiej 
i zaprowadzenia rządu republikań - 
skiego. i 

° Na czełe' Kuo-Min-Tang'u staje 
Sun-Jat-Sen. Urodzony w r. 1866, w 
r. 1879 wyjeżdża ze swą matką na 
wyspy Hawajskie. Kształci się w lice- 

um w Honolulu, potem studjuje me- 
dycynę w Hong-Kongu. Sun korzysta 
z každej okazji, sprzyjającej jego pla- 
nom politycznym i kieruje osobiście 
łub inspiruje wystąpienia przeciwko 
rządowi cesarskiemu. Decydująca ak 
cją rozgrywa się na tłe posunięć rzą - 
du w sprawie koncesyj kolejowych. 

* Rząd, za namową ministra dróg i 

komunikacji, dekretem z 11 maja 
1911 roku upaństwawia kołeje żelaz- 
ne, będące dotychezas pod zarządem 
towarzystw prowincjonalnych. Rząd 
postanawia również poruczyć budo- 

  

Dziś uroczysta .premieral 

Ułani, Ułan 
  

wę nowych linij.kolejowych obcym 
inżynierom, przeznaczając na ten cel: 
pożyczkę, jakiej udzieliły Chinom 
Francja, Stany Zjednoczone, Anglja i 
Niemcy. ; 

Prowincje, pod egidą wpływowych 
izb handłowych, zaczynają głośno 
protestować. Rewołucjoniści kują z 
tego broń przeciwko dynastji rządzą- 
cej. W najbardziej wysiuniętej na za- 
chód prowincji Chin, w Sze-Czuanie, 
wybucha pierwszy bunt. W krótkim 
cje. Słaby i bojaźliwy rząd nie może 
cje. Słaby i bojaźliwy rząd niemoże 
opanować buntu. Rządy prowincjo- 
nalne opowiadają się przeciwko dy- 
nastji mandżurskiej. 

Sun-Jat-Sen, który w chwili wy- 
buchu powstania przebywał w Ame- 
ryce, na wieść o niem wraca do kraju, 
opanowanego już wówczas prawie 
całkowicie - przez rewolucjonistów. 
Rząd, a właściwie działający w jego 
imieniu, Yuan-Szi-Kai,: godzi się na 
pewne ustępstwa konstytucyjne, bro- 
ni się jednak przed uznaniem repub- 
liki. Pertraktacje pomiędzy rządem а 
rewolucjonistami. zostają zerwane. 
Przedstawiciele — -zrewolucjonizówa- 
nych prowincyj zbierają się w Nan- 
kinie, gdzie uchwalają tymczasową 
konstytucję. republikańską i wybie- 
rają na tymczasowego prezydenta re- 
publiki Sun-Yat-Sena. Sun obejmuje 
swój urząd .1 stycznia 1912 roku i 
tworzy rząd republikański w Nanki- 
nie. Rok 1912 zostaje ogłoszony jako 
pierwszy rok istnienia republiki chiń- 
skiej, przy jednoczesnem wprowadze- 
niu kalendarza gregorjańskiego. 

.  Yuan-Szi-Kai, świadomy bezcelo- 
wości oporu wobec postępów ruchu 
rewolucyjnego, skłania wreszcie dwór 
cesarski do' dobrowolnej abdykacji. 
Za jego poradą 12 lutego 1912 roku 
cesarzowa-wdowa, w swojem imieniu 
i „za.zgodą” nieletniego cesarza, pod- 
pisuje akt abdykacji. - + 

Aby zapewnić Chinom. spokój, 
Sun-Yat-Sen rezygnuje w trzy dni po- 
tem z urzędu prezydenta, przeprowa- 
dzając w Nankinie wybór Yuon-Szi- 
Kai'a na pierwszego prezydenta re- 
publigi chińskiej. M. D. 

==: 
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Rada L. N. rozpatrzy zatarg kłajpedzki *“* wynalazek niemiecki 
w dniach najbiiższych. 

Min. Zaunius wyjechał do Genewy. 
GENEWA, 11. 2. (Pat). Minister 

spraw zagranicznych Litwy Zaunius, 
który onegdaj powiadomił sekretarjut 
generalny Ligi, ze będzie mógł przy- 
być do Genewy dopiero 23 lutego, na- 
desłał wczoraj do Genewy inną depe- 
szę, zapowiadającą, że przybędzie do 
Genewy, jak tylko pozwoli mu na to 
stan zdrowia i że ma nadzieję przybyć 
tam 18 lutego. Dziś rano Zaunius na: 
desłał trzeci telegram, zapowiadający 
jego przyjazd już na 12 lutego. W 
tych warunkach posiedzenie Rady Li- 
gi w sprawie Kłajpedy odbędzie się 
w sobotę. 

KOWNO, 11. 2. (Pat). Minister- 

stwo spraw: zagranicznych otrzymało 
zawiadomienie z Genewy, że skarza 

niemiecka zostanie rozpatrzona przez 
Radę Ligi na posiedzeniu piatkowem. 
Gdyby Litwa nie zamianowała swego 
przedstawiciela, sprawa byłaby roz- 
patrzona bez jej udziału. Wobec t>- 
go minister Zaunius w dniu dzisiej- 
szym wyjechał do Genewy i tełegra- 
ficznie poprosił -o przesunięcie: sprt- 
wy na sobotę. ая 

ж Pok 

(Tel. od własn. koresp. > Warszawy). 

Agencja „Iskra' donosi z Genewy, 
że litewski Minister Spraw Zagranicz- 
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Skład i uprawnienia Senatu 
na komisji konstytucyjnej Sejmu. 

WARSZAWA, 11. 2. (Pat). Na dzisiejszem 
posiedzeniu sejmowej komisji konstytucyjnej 
po dyskusji nad referatem pos. PODOSKIEGO 
(BBWR) o zabezpieczeniu nietykalności po- 
selskiej, pos. DUCH wypowiada się za wpro 
wadzeniem do. konstytucji. przepisu, któryby 
zakazywał posłowi uczestniczenia w intere- 
ach, wymagających interwencji: w urzędach 

‚ ią mater. Powinna być również 
<zakazana interwencja posław śprawach 050- 
bisty poza wypadkami rażącej krzywdy lub 
wyraźnego nadużycia. Mówca proponuje; 4- 
żeby urzędnik państwowy łub samorządowy 

mógł piastować mandat tyłko podczas jed- 
rej kadencji, t. j. w ciągu 5 lat, gdyby zaś 

chciał kandydować powtórnie to musi «się 
zdecydować w takim razie, że zostanie prze- 

niesiony w słan spoczynku. ti 
"_Zkołei przemawiałi wicemarszałek Car“ į 

pos. Podoski. : к 
* Następnie przewodniczący  udziełił głosu 

pos. SEIDLEROWI (BBWR) który zreferował 
sprawę składu i ubrawnień Senatu. W -Za- 

ończeniu refereńt wysunął następujące tezy: 
1) Senat składa się ze stu jedenastu se- 

natorów, wybieranych w głósówaniu pow- 
szechnem oraz z 56 senatorów, powołanych 
na czaś kadeneji senackiej przez Prezydenta 
SCE : + ; 

2) Prawo wyborcze czynne do Senatu ma 
każdy wyborca do Sejmu, który w dniu og- 
łoszenia wyborów tukończył -3%' łat życia. 
. 8) Prawo wybleraĮnošei ma każdy oby- 
watel, posiadający prawó wybieralności do 
Sejmu, jeżełi w dniu ogłoszenia wyborów 
ukończył 40 lat. ` 3 

4) Ordynacja wyborcza „do Senatu, uch- 
walona w drodze ustawodawczej, wskaże z 
„pośród jakich. zrzeszeń prawa- publicznego 
Prezydent» Rzeczypospolitej.. powoływać 
będzie senatorów - oraz - określi, jakim 
warukom mają odpowiadać | kandydaci 
na to stanowisko i. powtóre unor- 
muje podział państwa na okręgi wyborcze i 
określi, na jakich zasadach i w jaki sposób 
mają się odbywać wybory. —. 

5) Senat na równo z Sejmem ma inicja- 
tywę ustawodawczą. 

6) Projekt ustawy będzie najpierw pod- 
dany uchwale tej izby ustawodawczej, z 
iniejatywy której zostanie wniesiony. 

  

   
     

   

  

    

   
    

  

Na Dalekim Wschodzie. 
Przed ofenzywą. 

SZANGHAJ, 11. 2. (Pat). Samolot 
japoński rzucił bombę na przędzalnię 
bawełny, znajdującą się na amerykań 
skim odcinku międzynarodowej kon- 
cesji w Szanghaju, 5-ciu Chińczyków 
zostało zabitych, 15 rannyeh. 

Japończycy koncentrują nadeszłe 
posiłki w przewidywaniu ofenzywy 

którą — jak przypuszczają — rozwi- 
ną w dniu 13 b. m. na Sza-Pei i fort 

Woosung. ROW 
16-tu pilotów otrzymało rozkaz 

przeprowadzenia do Szanghaju kilku 
wojennych statków japońskich, które 
w liczbie 40 stoją obecnie w ujściu 
rzeki Yang-Tse koło Nankinu. 

- Ksiądz rozjemcą. 
SZANGHAJ, 11. 2. (Pat), Dzięti 

inicjatywie pewnego księdza francu- 
skiego w piątek rano w okręgu Sz4- 
Pei zarządzone zostanie na przeciąg 
4 godzin zawieszenie broni, w ciąg ' 
którego kobiety i dzieci chińskie zo- 
staną przeprowadzone z terenu oga”- 
niętego walką do koncesji międzyn *- 

rodowej. Duchowny, który przepro- 
wadził tę akcię, ks. Jasquinot, jest in- 
walidą wojennym, stracił rarnię pcd 
Verdun i w czasie walk. W Szanghaju 
wielokrotnie narażał swe życie przy 
pełnieniu swych obowiązków chrześ- 
cijańskich. 

  

Zamachy komunistów na konsulaty. 
BERLIN, 11. 2. (pat). Wczoraj komuniści 

dokonałi zamachów na gmachy konsułatów 
generalnych japońskiego i czechosłowackie- 

go w Hamburgu, wybijając szyby w budyn- 
kach. Ё > 

8 

| „Tańce, hulanki, swawola'— 
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popielec i refleksje. 
Od helleńskich dionizyj aż do dziś 

szaleje, mniej lub więcej, cała, pniem 
swoim w tej cywilizacji tkwiąca, 
część ludzkości. Ów, tajemniczy wóz- 
okręt, na którym wedle prasta- 
rych łegend Hellady miał przybyć 
przez morza i lądy do tego kraju i 
narodu Djonizjos, ów niezwykły we- 
hikuł stanowiący zasadniczy przed- 
miot djonizyjskich procesyj, ten car- 
mus navalis, jak go przejąwszy od 
Greków nazwali Rzymianie, do dziś 
toczy się ukwiecony po ulicach, tak- 
że i nowożytnej — Romy i mnóstwa 
innych miast Europy, o tejże samej 
kulłturze. Do nas doszedł tylko jako 
sama nazwa okresu wyładowywania 
wszelkich wesołości, jako kar—na- 
wał. 

Pochmurne niebo naszej strefy 
mie usposobiło nas tak radośnie, jak 
gorące dzieci południa. Nasza weso- 
łość jest o wiele błedsza, niż tamia. 
Pomimo to mamy gromady różnych 
śledzienników i innych uroczystych... 
miekoniecznie mędrców, jeśli nie pio- 
sunujących na „rozbawienie i płyt- 

kość współczesności”, to conajmni”j 
ironicznie nastawionych wobec wszy- 
stkiego co żyje zabawą i weselem. 

Pomimo bezrobocia i wszelkiego 
kryzysu jest i dzisiaj karnawał jak 
zawsze aktualny. Potrzeba wesołoś i 
jest taką samą potrzebą jak i mnóst- 
wo innych, przez bardzo sztywnych 
rezonerów, uznanych. Bezrobocie jest 
bardzo ważkim argumentem za tem, 
że bale i zabawy odbywać się powin. 
ny. Krawcy, szwaczki, fryzjerzy, ma- 
nikiurzystki, froterzy, bileterzy, dru- 
karnie, kwiaciarnie, szewcy, pralnie, 
magazyny z wszelaką „konfekcją 
etc. etc., cóżby to wszystko robiło, 
gdyby nie błogosławiony karnawał? 
A zwłaszcza muzykanci, tacy dziś po 
udźwiękowieniu kin, biedni. A ileż 
jest przeróżnych, bliższych czy dal. 
szych zawodów i przemysłów, dla 
których karnawał jest okresem na- 
prawdę błogosławionym. 

Cóż kiedy w tym roku taki krótki. 
Trzeba wykorzystać „zielony* i inne 
następne, zanim ten najgorszy, bez- 
względny popielec, nie spopieli, a ra- 

Antywojenna demonstracja 
„w Tokio. е 

| MOSKWA, 11 2. (Patj. — Donoszą z To- 
kio, że odbyła się tam antywojenna demon- 
stracja stndentów przy udziale przeszło 800 

studentów miejscowego uniwersytetu . cesar- 

skiego. „Policja. rozpędziła domostrantów, a- 

resztująć 25 osób. 8 ` 

Sposoby prowadzenia wojny 
w Chinach. 

Pod Szanghajem toczą się walki między 

Chińczykami a Japończykami. W toku tych 

operacyj wojennych pewne szkody odniósły 

handowe dzielnice miasta, w których zamarł 

cały ruch. Szanghajscy kupcy i bankierzy 

Chińczycy zebrali zatem między sobą sporą 

sumę 500.000 dolarów i wystąpili z propo- 

zycją do dowództwa 19-ej armji chińskiej, 

która broni Szanghaju, aby za tę cenę prze- 

niosła pozycje obronne i operacje wojenne 

o 20 mil ang. na zachód od granic miasta. 

Podobno dowództwo chińskie nie zgodziło 

się narazie na tę propozycję, wskutek czego 

ponowne zebranie kupców i bankierów po- 
stanowiło podwoić wysokość proponowanego 

„odszkodowania. 

  

czej obieli nam czupryn i nie rozluź- 
ni wiązadeł kości aż do ich zupełne- 
go niedołęstwa. Zasadniczy objaw 
radości — śmiech jest niezbędnym do 
życia czynnikiem. Optymizm jest nio 
torem postępu, a nadzieja jeśli towa- 
rzyszy aktywności, jest nie „matka 
głupich”, ale źródłem energji. Gdyby 
nieszczęsny niedołęga, bohater sztuki 
Mihaly'ego („Mam lat 26“) miat go 
trochę, niewątpliwie zamiast sobie pa 
lić w łeb, żyłby wesoło i pożyteczni». 

Ale jako rzekł któryś ze starożyt- 
nych — „głupcowi rozkosz nie przy- 
stoi*. Obserwuję nader pilnie ię za- 
sadę i aby na to miano nie zasłużyć, 
o ile nie mam czegoś istotnie ważne- 
go do spełnienia, nie omijam żadiej 
pięknej, szlachetnego gatunku rozko- 
szy. Jedną z nich jest taniec, Rytmicz 
ny, piękny ruch pod całkowitą wła- 
dzą muzyki. Sentymentalne tango, 
pełen poważnej gracji boston, słodki 
walc, wrące temperamentem foxv. 
rumby, ach rumby — z niezwykłe 

  

у 

  

  

meladyjną „Fiestą“ na czele, egzotycz, 
ne, niepokojące jak głos bębna alar- 
mow ego czarnych łudożerców w afry- 
kańskiej dżungli („Trader Horn“), 

jak zawodzenie jakiejś innej, równie 
egzotycznej, żałosnej kapeli. 

„I mazur, biały marur w ogłupiałej 
: salit 

„ny, b) jeśli Sejm ten porjekt 

Przedłożenłia rządowe mogą być wnieslo- 
ne według uznańia rządu, bądź to do Sejmu, 
bądź to de. Senatu, jednakże budżet, ustawy 
Skarbowe i finansowe, określone w art. 68 
projektu konstytucji BBWR. muszą być zaw 
sze poddane najpierw uehwałe Sejmu. 

7) Każdy projekt ustawy, uchwalony naj. 
pierw przez Sejm, uznaje się za przyjęty: a) 
jeżeli Senat porjekt uchwali bez zmian, b) 
jeżeli Senat w ciągu 60 dni od otrzymania 
projektu nie' zwróci go Sejmowi wraz z uch- 
'wałą, odrzneającą porjekt w całości, łub za- 
wierającą prononowane zmiany, 

Uchwała Senatu, odrzucająca projekt 
ustawy w całości, łub zawierająca zmiany, 
jest przyjęta, jeżeli nie zostanie odrzucona 

przez Sejm większością 3/5 głosów 

8) Projekt ustawy, uchwałony najpierw 
przez Senat, jeśli Sejm w ciągu'80 dni od ot- 
rzymania projektu odrzuci go w całości, u- 
pada. Projekt ustawy, 
przez Senat uważa się za przyjęty: a) jeśli 
Sejm w ciągu %0-dni od otrzymania projek- 
tu nie odrzuci go, albo nie zwróci Senatowi 
wraz z uchwałą, zawierającą podobne zmia- 

uchwali bez 
zmian. Uchwała sejmowa, zawierająca po- 
dobne zmiany jest przyjęta, jeżeli nie zosta- 
nie odrzucona przęz..Senat. większością 2/3 
głosów. 

“ 9) Senat nie może pociągać ministrów ani 

  

- do. odpowiedzialnóści parlainenfarnej, © ani 

  konstutytucyjnej, | 

  

SENSACJA DNIA. | S 

Czytelnicy nasi bezwątpienia pamiętają 
podaną przez. nas w swoim czasie: wiado- 
mość o: miljonowej kradzieży w jednym z 
hoteli krakowskich. Od tej chwili poszko- 
dowana w tej sprawie Ciuńkiewiczowa, stała 
slę przedmiotem coraz bardziej rosnącego 
zainteresowania, wysuwające się ostatnio bez- 
apelaeyjnie na czoło sensacyj dnia. 

GRUBE SUMY. 

Clunkiewiczowa zeznała, że łupem zło- 
dziel miały stać się ogromnej wartości bi- 
żuterje, składające się z broszy z czarnym 
bryłantem, 2 kolij, 3 sznurów pereł, ponad- 
to 5 eennyeh futer i w efektywach 6500 f. 
szt. oraz 10 tys. franków. Biżuterja była ube 
zpłeczona w łondyńskiem T-wie asekuracyj- 
nem „Lioyd Gompany* na sumę około 4-ch 
mijjonów franków. 

KIERUNKI ŚLEDZTWA: 

Śledztwo policyjne potoczyło się w 2-ch 
kierunkach: w poszukiwaniu sprawców. ewen- 
tualnej kradzieży, oraz w kierunku stwier- 
dzenia, czy nie zachodzi tu wypadek symu- 
lacji, celem otrzymania wysoklej premji use- 
kuracyjnej. Ponieważ poszkodowana prowa- 
dziła b. ruchliwy tryb żyela, śledztwo było 
prowadzone nietylko w miejseu wydarzenia, 
lecz również w Warszawie, skąd bezpośred- 
nio p. Ciunkiewiezowa przybyła do Krako- 
wa oraz w Paryżu, gdzie przez ezas dłuższy 
zamieszkiwała. Bawił również w Krakowie 
przedstawiciel zainteresowanego T-wa ase- 
kuraeyjnego, który miał podobno ofiarować 
40 tys. zł. nagrody za rozwikłanie tej tajem- 

niey. Sch 

"ARESZTOWANIE CIUNKIEWICZOWEJ. 

Połieja śledcza w Krakowle zebrała cały 
szereg faktów, które pozwoliły postawić 
przypuszczenie, że ma się tu do czynienia 
z mistyfikacją. Chodziło o te, że walizki, z 
których miano zabrać kosztowności, nie no- 
siły na sobie śladów pośpiesznej, rabunkowej 
gospodarki, ich rozmiar pozatem nastręczał 
wątpliwości, czy mogły one pomieścić tyle 
rzeczy, ije zeznała poszkodowana. Wypłynę- 
ły też najaw niezgodności w zeznaniach 
Ciunkiewiczowej, oraz cały szereg innych 
faktów, jak lekkomyślne pozostawianie bez 
dozoru, w pokoju nawet o otwariem oknie, 
tak cennych rzeczy, i t. p. Poszlakl te daiy 
asumpt sędziemu Śledczemu do wydania za- 

Dziś! dziś! dziś! Wieś zaciszna i sznury 

korali. 
Roztańczyła się sala tęgim nóg tupotem, 
Hołubce o podłogę walą, biją grzmotem*. 

Rozkosznie wściekły oberek, zwar 
jowana polka i chyba już wszystkie 
czarodziejskie sztuczki melodji, poz- 
walającej bez szczególniejszego wra- 
żenia czynić dwojgu ludziom „„rze- 
czy”, przy których bez niej wzburz”- 
łaby się cała erotyczna chemja i mo- 
głyby nastąpić różne niezbyt bezpiecz 
ne reakcje i jeszcze niebezpieczniejsze 
związki... 

Wszystko to ma swój uwodzący 
nieodparcie urok i staje się namięt- 
nością, a nawet szałem, ale też nie o- 
bywa się bez „passywów”... Któż ich 
nie zna? Kto nie widział p. mecenasa 
X, czy radce Y, czy „konsyljarza* Z, 
jak z wdziękiem hipopotama stawi. 

kroczki w jakiemś przedhistoryczner: 
notabene zupełnie  skoszlawionym 

pas tanga? 

A owych bladych, ze zwichrzon-- 
mi czuprynami młodzieńców, którzy 
biegają tam i z powrotem po sali wpa- 
dając coraz to na inną parę, w ja- 
kichś zawrotnych, ich własnej kom- 
pozycji zapewne, piruetach wygina- 
jąc w nieprawdopodobne esy floresy 
swoje nieszczęsne tancerki, w tem sa- 
mem tango? A jeszcze inna plaga ogó- 

  

uchwałony najpierw 

  

nych Zaunius przybywa do Genewy 
jutro wieczorem. Posiedzenie Rady 
Ligi w sprawie zajść w Kłajpedzie, od 
będzie się, prawdopodobnie w ponie- 
działek. Posiedzenie to mogłoby być 
zwołane wcześniej chyba tylko nasku 
tek większego nacisku rządu niemiec- 
kiego. 

Usunięcie przemocą członka 
„dyrektorjatu. 

BERLIN, 11. 2. (Pat). — Z Krółewea do- 
noszą, że wczoraj ostatni członek rozwiąza- 
nego dyrektorjatu Kłajpedy Sizgaud został 
przemocą usunięty z urzędu przez nowomia. 
nowanego prezydenta Tołisziusa. Wobec opo- 
ru; stawianego przez Szigauda, Toliszius we- 
zwał policję. Szigaud pod presją ustąpił, 

Utrudnienia wizowe. 
KOWNO, 11. 2. (Pat). Niemieccy posio- 

do sejmiku kłaipedzkiego 

wysłać dwóch przedstawiciełl kraju kłajpedz: 

kiego do Genewy. 

by popierać skargę niemiecką. Dełegatami zo- 

stali wybrani Meyer i Habdank. Gubernator 

Merkis odmówił im jednak wiz wyjazdowych. 

wie postanowili 

Przedstawiciele ci mieli 

«Rząd litewski odmówił. wiz wzjazdowych ko- 

respondentom kilku pism niemieckich, któ- 

rzy zamierzali przyjechać do Kowna w celu 

  

kania wywiadu u ministra Zauni 

  

Z Białorusi Sowieckiej. 
Komisarze i urzędnicy sowieecy 

w pałącej się łaźni. 
Z pogranieza donoszą, iż w miejscowości 

Lomnickle Góry w okręgu zasławskim pod- 
pałono łaźnię sowiecką w której znajdowa- 
ło się podówczas kilka kąpiących się komi- 
sarzy i urzędników sowieckich. Płomienie 
tak szybko objęły: cały budynek, iż kąpiący 
Się nie zdążyli nałożyć ubrania i nadzy w 

popłochu wybłegli na ulicę. > 
Ponieważ w dniu tym panował silny: 24 

stopniowy mróz wskutek tak nagłej. różniey 
temperatury 4 urzędników omdlało na uli- 

€y;'2 z nich. wkrótce zmarło. Pozostałych u- 
ratowano. | 3 

Podpalaczy narazie nie ujęto, Dochodze- 
nie: prowadzi delegat mińskiego G. -P. U. 

Popierajcie. Przemysł Rralowy 

  

Tajemnica Grand-Hotelu. 
rządzenia aresztowania p. Ciunkiewiezowej. 

"Wobec złego stanu zdrowia  aresztowanej, 
umieszczono ją w. szpitału więziennym. - - 

„KOBIETA 7 PRZESZŁOŚCIĄ*, 
Wypadki powyższe uczyniły z Ciunkie- 

wiczowej bahaterkę dnia. Niedyskretni dzien 
nikarze skrzętnie podawali na łamach swych 
pism wszełkie najdrobniejsze i najdrastycz- 
niejsze szczegóły z jej przeszłości,. A- była 
ona istotnie bogata: 

Marja Clunklewiczowa, z domu Jakucka, 
już w 18-ej wiośnie życia, będąc kasjerką w 
kawiarence w Warszawie, poślubia niejakie- 
gó'p. Gralińskiego, który niebawem umiera 
na gruźlicę. - Jako. 20-łetnia urocza wdówka 
znajduje sobie wkrótce przyjaciela w osobie 
rosyjskiego pułkownika -*von - Engelharda. 
Leez 1.to. pożycie długo nie trwa. Niebawem 
wychodzi zamąż za niejakiego Charłupskie- 
go, z którym w-Swoją kolej po półtorarocz- 
nem pożyciu się rozchodzi. Po raz. trzeci 
wyehodzi zainąż za obywatela ziemskiego z 
Kowieęńszczyzny, p. Ciunklewicza, stając. się 
ośrodkiem „skandału towarzyskiego", z któ 
rym niebawem wyjeżdża do Rosji. Tam zno- 
Wóż na widownię jej życia wypływa... sam 
Krassln, jako przyjaciel i protektor tej bądź. 
ce-bądź niezwykłej kobiety. Dalsze etapy jej 
karjery — Paryż, Wiedeń, Włochy... Przez 
eały czas krążą dokoła osoby Ciunkiewiczo- 
wej. jej skarbca i toalet — legendy. 

"Podobno po śmierci osławionego amba- 
sadora ZSRR, wdowa, po nim, p. Krassino- 
wa, proeesówała się nawet w Paryżu z p. 
wa, procesowała się nawet w Paryżu z Cian- 
kiewiezową o klejnoty, wywiezione z Rosji. 

ZWROT W OPINIL 
Pomimo aresztowania p. Ciunkiewiczowej 

pod zarzutem popełnienia oszustwa, prasa, 
stojąca bliżej do źródeł informacyjnych, 
przychyla się coraz bardziej do mniemania, 
że jednak Kradzież klejnotów rzeczywiście 
miała miejsce, Bardzo możliwe, że opinja 
zbyt łatwo poddała się sugestji prawdopodo- 
bieństwa aiery. Podobno pogląd taki ustala 
słę nawet wśród sier prowadzących docho- 
dzenie. Notowane są również pogłoski o za- 
mierzanem wypuszczeniu p. Ciunkiewiczo- 
wej na wolność za kaucją 100 tys. zł. W każ 
dym razie zabieranie w formie kategorycz- 
nej głosu w tej sprawie jest jeszcze przed- 
wczesne. Niewątpliwie, najbliższe dni przy- 
niosą rozwiązanie tej sprawy. (k). 

  

łu tańczących, te zamurowujące drogę 

czułe parki, oddane zgoła niemuzycz- 
nym czarom, a tkwiące całemi minu- 
ami w. miejscu na utrapienie sąsia- 
dów? A te rumby tańczone słoniowego 
„trepaka“, z przytupywaniem i wdzi:- 
kiem kołyszącego się na łądzie aliga- 
tora?.... 
Odrobina fatvgi; jedna, dwie godziny 
trzy (dla najtęższych) na cały. kar- 
nawał, trochę informacyj i wszystko, 
a wszyscy zainteresowani dowiedzie- 
liby się, że tango już prawie żadnych 
figur tem bardziej sztuk akrobatycz- 

nych nie posiada, że nie wymaga ich 
wcale rumba etc. ete. Oszlifowalihy 
się troszkę modnie niefortunni tance- 
rze i byliby nie tem czem są (patrz 
wyżej), ale czemś bardziej do rzeczy. 

Te są gorzkawe kropelki na dnie 
puharu karnawałowych rozkoszy. Sie- 
dząc teraz w popielcową środę nad 
tym feljetonikiem niżę jedno po dru- 

giem wspomnienia na jego nić. Naj- 
pierw Warszawa. Tam zaaplikowanie 
pewnej dozy modnej „Adrji* — mod- 
ne szlifowanie. Potem Wilno. Miła 
„Czarna Kawa* słuchaczów Instytu- 
tu Bad. Eur. Wsch., bal prawników, 
„Ogólno-akademicki*, w odróżniemu 
od zeszłorocznego na który po defran 
dacjach, ówczesnego endeckiego za- 
rządu nikt nie chciał przyjść, w tym 

Ratunek za 50 groszy. 
W. Wannsee pod Berlinem dokonano w ta- 
jemnicy próby nowego wynalazku miemiec- 
kiego, polegającego na dziesieciokrotnem 
zwiększaniu chyżości pocisku. wystrzełone- 
go z karabinu łub dzieła. Poważne facho- 
we tygodniki niemieckie piszą niedwuznacz- 
nie o pomyślnych rezultatach próby i o 
wielkiem zainteresowaniu władz rządowych. 
Wynalazek ten wywoła duże zmiany w dzie- 
dzinie pojęć wojskowych. Stalowe płyty pan 
cerne dają się podziurawić takiemi „pośpiesz- 
nemi pociskami* jak tektura. Wał ochronny 
z piasku, schron betonowy i t. p. muszą u- 
lec zupełnej rekonstrukcji gdyż nie daje wo 
bec powyższego żadnej gwarancji bezpie- 
czeństwa. Z o]brzymim impetem działania 
zwiększa się też: doniosłość działania pocis- 
ku, znacznie wydłuża się lińja jego biegu. 
Jeśli badania stratosfery, tak pomyślnie pod 
jęte przez prof. Piccarda, zachęcają wyna- 
lazców do zbudowania dzieła, którego po- 
cisk dosiegnąlby stratosfery, czyli przestrze- 
ni o zupełnie rozrzedzonem powietrzu lub 
prawie zupełnie bezpowietrznej, to pocisk 
taki nie znajdujący oporu wykonać może 
niezmierzoną podróż wzdłuż ziemi i zapo- 
mocą odpowiedniego mechanizmu zegarowe 
go wybuchnie tam gdzie człowiek zechce. 

To już nie fantazja powieściowa, a naj- 
bliższa Szłość, o ile nie kwestja może 
kilkudz u godzin. 

Trujący gaz załem, zawarty w pociskach 
iesi pieszoną Śmierć i zagrozi ludz 

ie się bronią dla zachłannych, 
żądnych odwetu zaborczych sąsiadów i z tem 
powinniśmy się bardzo liczy Obojętność 
na ostrzegania i nawoływania jest karygod- 
ną, jest dobrowolnem skazywaniem się na 
zagładę za głupią i śmi ą sumę 50 gr. 

sięcznie, które: powinniśmy” wszyscy od- 
igę Obrony Powietrznej j. Przeciwga- 

eden mąż w szeregach tej 
»racującej nad 6chron4 obywateli 

   

       
    

   

  

   

  

zowej, 
instytu 
na. wypadek napadu łotniczego i: wojny ga- 
zowej. To już nie będą potyczki lub wałne 

   

  

bitwy żołnierzyj lecz: masowe próby trucia 
miest i wsi. Bagatelizowanie .tej sprawy, . da- 
wodzi o lekkomyślności człowieka, o braku 
zaintęresówańnia: coraz to' nowemi zdobycza- 
mi- śmiercionośnej. techniki, Człowiek. taki, 
to pasórzyt, zjadacz chleba, który ciężarem 
będzie w -tragieznej chwili. wszystkim tym, 
co zgromadzeni. w szeregach ..LOPP. skrom- 
nym groszem umacniają potęgę i bezpieczeń- 
stwo kraju. Czyż mamy .czekać z opuszczo- 
nemi rękoma chwili, gdy gaz trujący zdła- 
wi życie najbliższych, gdy zamrą hale fab- 
ryczne i kominy pod powiewem chemicznej 
śmierci? с 3 

\\Ча@ pośpiesznych zwiastun6w Śmierci, 
niechże wzmoże „.pośpieszna: obywatelska 
praca w szeregach LOPP. 

  

  

    

= SE MSŁ R. 

NOWOŚCI. WYDAWNICZE. 
Korneł Makuszyński: Człówiek znalezia- 

ny w nocy. Powieść „poświęcona -jest lu- 
dziom i czasom dzisiejszym. Odbijają się w 
niej wszystkie bolączki. gnębiące' społeczeń- 
stwo.Makuszyński nie cofa się przed szeroko 
potruktowaną analizą dzisićjszego życia, na 
której tło rzuca, interesującą, bogatą w. wy- 
darzenia i w rosnącem aż do końca powieści 
napięciu rozwijającą się fabułę. a 

Autor: „Po mlecznej drodze“, ktėry. przez 
szereg ciężkich łat dodawał swym czytelni- 
kóm otuchy nieżrównanym humórem i dow- 
cipem swych drobniejszych utworów, teraz— 
wobec narastającego wciąż przygnębienią i 
depresji — nietyiko kazał znowu” przemówić 

  

„humorówi i dowcipowi $wemu-— ale prze- 
mówił sercem. „Człowiek znaleziony w nocy* 
jest symfonją serca dobrego człowieka — 
głównego bohatera - powieści. 

Dobroć ta — twórcza i hezkompromiso- 
wa, cz; a i zapobiegliwa, promieniująca z 
kart książki Makuszyńskiego z. przekonywu- 
jącą siłą i głębią wyrazu, nadaje, „Człowieko- 
wi znalezionemu w nocy* specjalną cechę — 
owocnego, na. mocnej wierze- w dobre -pier- 
wiastki ludzkiej natury zbudowanego opty- 
mizmu. | > ^ 

Ten krzepiący optymizm, "ubrany ® о- 
gactwo. szaty artystycznej. powieści, zapewni 
wielką i zasłużoną poczytność nowej powieś- 
ci Makiiszyńeskiego, a autorówi przysporzy 
dalsze, liczne rzesze. przyjaciół: i zwolenni- 
ków. (Nakład Gebethnera i Wołffa, Cena zł. 6). asi stare 3 

— Spis abenentėw sieeł telefonicznych. 
Jak nas informują, Ministerstwo Poczt i Te- 
legrafów przygotowuje do druku nowy. spis 
Abonentów Państwowych 4 Koncesjonowa- 
nych Sieci Telefonicznych w Polsce (z wy- 
jątkiem m. st. Warszawy). 

Spis Abonentów Telefonicznych na rok 
1932/33 wyjdzie .w połowie r. b. w ilości 

   

  

"140.000 egzempiarzy,. przyczem-co należy pod 
kreślić z uznaniem ma być specjalnie zwró- 
cona uwaga na dobry druk i odpowiedni pa- 
pier przy wydawaniu, tej książki. W! tych 
warunkach wydawnictwo znacznie będzie się 
różnić na korzyść w stosunku do rocznika 
tej samej książki na rok 1931. 3 

Spis Abonentów poza alfabetycznym spi 
Sem numerów, zawierać będzie spis adreso- 
wo ogłoszęniowy, ułożony według branż i za- 
wodów w poszczególnych . miejscowościach, 
którego opracowanie objął Wydział Rekla- 
my T-wa „Ruch“ S. A. ZW 

SERRANO ZE ODA YEWKIY 
Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

roku bardzo wesoły i bardzo udany. 
Prawdziwe votum zaufania społeczeń 
stwa wileńskiego, dla obecnego za- 
rządu Br. Pomocy:U. S. B., który о- 
drabia intensywnie nieróbstwo i gor- 
sze sprawki swoich endeckich . po- 
przedników. 

Ostatnie trzy dni były osobliwie 
„pracowite*. Efektowny bal „Zw. Of. 
Rezerwy* w Kasynie, szczególnie wy- 
tworna „Czarna Kawa* Ziemianek i 
Zw. Pracy Obyw. K. u Georges'a, oraz 
jak zawsze miła, piękna, barwna i we- 
soła Reduta artystów teatrów mie. 
skich, cięsząca się od dawna dobrze 
zasłużoną sławą. 

W tę popielcową środę tedy, sie- 
dząc, „smętnie nad znikomością  u- 
ciech tego świata zadumany“, spoglą- 
dam na rzucone na fotelu kolorowe 
szmatki. To kostjum, który trzeba bę 
dzie oddać „pyłowi zapomnienia*, 
šcislej... mniejsza o to... Bardzo była 
miło i przyjemnie przedzierzgnąć się 
w tę barwną skórkę i choć w ciągu 
tej jednej (tak krótkiej) nocy być 
czemś zupełnie. innem, lekkiem, we- 
solem, swobodnem, niezaležnem od 
powszedniego konwenansu i powszed 
niego balastu męczących i žmudnych 
drobiazgów. 

   

Błękitny Arlekin. 

Вр 
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- imieniu Wo 

  

® 34 (2276) KURJER 

WIESCI! OBRAZKIZKRAJU. 
Trzecia ofiara mrozu. 

Śmierć ślepej staruszki pode drzwiami chaty. 

Wezoraj nad ranem mieszkańcy wsi Put- 
miki, gminy radoszkowickiej, znaleźli na Śnie 
sgu zamarzniętą na Śmierć 80-ciołetnią miesz 

' Skankę tej wsi Melanie Sznajdową. 
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 

wieczorem z domu i widocznie wracająe, po- 
nieważ była ślepą nie znalazła drogi i. błą- 
kajųc się pomiędzy zabudowaniami zamarz. 

ła na Śmierć. 
Jest to już trzecia otlara tegorocznych 

Melauja Sznajdowa wyszła 8 bm późno mrozów. te) 

i r 

każdego? Ten chce pierwszy i ter — żaden Brasław. 
"Walny Zjazd Delegatów Federacji 

P. Z. O. 0. 

" dniu. 6 łutego „w salach Domu 
Sportowego w Brasiawiu, odbył się doroczny 

7 gałów Federacji PZOO., 
atów 16 Kół Stowarzysze- 

r Reżkiwistów i b.-Wojskowych, Związku 
Osadników, Związku Inwalidów, oraz za- 
proszonych gości. W ładnie udekorowanej 

sałi Domu Sportowego, zasiedli przy stole 
prezydjalnym: por. rez. Olgierd Oskierka 
jako przewodn w towarzystwie kpt. 

    

    

  

    

    

cy, 
       

  

Józefa Kasper go, kpt. rez. K. Szymanow- 
skiego i por. rez. inž. E. Stodulskiego, ma- 

   

jąc za: sobą umundurowany poczet sztanda- 
EQ Powiatowej Pederacji pod dowództ- 

Jachty. 
Po zagajeniu i powitaniu Zjazdu przez 

prezesa kpt. rez. Romana Siła-Nowickiego, 
-aabrał głos przedstawicicl rządu p. rosta 
Januszkiewicz. podkreślając w serdecznych 

i życzliwych słowach ideową i w żoną pra- 
«©ę dła dobra państwa w dysc plinowanych 

eregach Federacji br i której ży- 

    

   

    

   
   

    

ków pracy. Następnie 
J. Kasperski w imieniu W 

"Strzeleckiego, inspektor W. 
ródzkiego Z; 

  

  

towarzyszenia Rezerwistów i b. 
   

       

"RÓ Wojsko- 
h w Wilnie, kom K. Kapturski w 
eniu Poł o Br. Zalews w     

mieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego 

1 insp. Andrzejewski: w imieniu. Okręgowe- 
so Związku Straży Pożarnych. 

  

z Po przemówieniach. repreze! yjnych i 

> ym referacie kpt. Kasperskiego    

   = łaniach i programie pracy rezerwistów 
w dziedzinie p. w. i w. f., prezes R. Siła- 
Nowicki złożył roczne sprawozdanie z dzia- 

Powiatowego Zarządu Federacji o 

   

  

   
"wych kończąc swe przemówienie okrzykiem 
sna Cześć Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
a Marszałka J. Piłsudskiego, powtórzonym 

tuzjastycznie przez wszystkich ze 1 
"Sprawozdanie roczne z działalności Zw 
"Osadników i Związku Inwalidów Wojennych 

łosili p. Sajowa i p. Nawolski. Po spra- 
daniu Komisji Rewizyjnej złożonem 

przez p. Szymanowskiego, Zjazd udzielił ab- 
ssolutorjum ustępującemu Zarządowi, Poza- 
"tem Przewodniczący Zjazdu odczytał art 
stycznie wykonany przez B. Kończakowski 
sgo dyplom uznania nadany w roku ubieg- 
ym, prezesowi R. Siła - Nowickiemu, przez 
Walny Zjazd Stowarzyszenia Rezerwistów i 
%b. Wojskowych, za wybitne zasługi i nie- 
zmordowaną pracę. w organizacjach b. woj- 

*skowych powiatu brastawskiego: 
Po dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu 

«dokonano wyborów do powiatowego Zarzą- 
*du Federacji PZOO. w Brasławiu, w skład 
Którego weszli: R. Siła-Nowicki jako prezes, 

az kpt. Józef -Kasperski, Ignacy Rudomino, 
*Olgierd Oskierka, Bojesław - Kończakowski, 
Adam Wojciechowicz, Paweł Andrzejewski i 
"Michał Nawolski, jako członkowie. Prezesem 
Komisji Rewizyjnej wybrano p. Alfonsa Jo- 

żzanisa. 
Na zakończenie Zjazd jednogłośnie uchwa 

Sił wyrazić uznanie i serdeczne podziękow: 
«nie Ojcowi Chrzestnemu Sztandaru Federacji 
vp. staroście Januszkiewiczowi, za stałą i 
<roskliwą opiekę oraz wydajną pomóc we 
wszystkich dziedzinach pracy Powiatowej 
Federacji. 

Po zakończeniu Zjazdu odbyła się w Sa- 
dach Domu Sportowego ochocza zabawa kar- 
<nawałowa przy dźwiękach wojskowej -or- 
tkiestry, łaskawie udziełonej przez D-wo 19 
Baonu KOP. w Słobódce. 

Ejszyszki. 
Obrazki z Ejszyszek. 

5 Spadł nareszcie tak bardzo oczekiwany 
*šnieg. Wielka to rozkosz dla narciarzy — 
prawdziwa uczta. Chłopcy zacierają z radoś- 
*ci ręce, oczekują tylko końca zajęć w szkole. 
Dziewięć par nart — a narciarzy pięć г: 

eyle. Jak narty podzielić? jak zadowolnić 

   

      

  

    

    

   

   

  

„kątów. wyziera 

    

i b. Wojsko- 

  

rzeba sprytu i pozemegtości by 
stkich obdzielić. Wy: się kolejki, 

czas, daje się wskazówki i jazda. 
Wieczór inaczej wygląda, Rynek i dwie 

szersze ulice są ożywione gorączkowym ru- 
chem narc kim. To nocni narciarze upr: 

j sposób ten miły sport. Mi 
two, gdyż nawet w Ejszys 

jeżdżą, do późnej nocy jest na 
ulicy, nie odstrasza ani gęsto padający Śnieg. 
ani przejmu wicher. Dopiero zmęczenie 
i świadomo trzejszej codziennej pracy 
kładzie kres jeździe. 

Biedne narty są staje w ruchu. W godzi- 

nach rannych jeżdżą Strzełcy, od godziny 
12 do 2-giej starsi chłopcy i dziewc 
szkoły, potem znów strzelcy, następn. 
ni narciarze — a kto oni? To A: W. Si i 

członkowie ži SRR — 

racja. 

  
   

  

    

  

     

  

  

     

  

    

    
   

     

    

    

  

    
    

    

  

   którzy między SB niedługo iš 
ki bokserskie. (żeby tylko i: 

2 jemy więc rozpowszechnienia dru 
gałęzi sportu t. j. boksu. 

* pokaże, 

    

S-ki. 

Wspomnienia karnawałowe. 

Ostatnie tony muzyki karnawałowej u- 
cichly, sale balowe umilkty, opustoszały. Z 

uda i dziwny niczem ni 
Popiełec dokonał swego. 

1 chwilach -od uciech i za- 
łodkich tonach mu- 

ch wałcach, ogni- 

adszedł czas na ra- 

       

    

zamącony  spok 
Teraz w wolny 
baw, po przebrzmiałych 
zyki, po tangach, upa 

:h mazurach i t. p. 

  

   

      

chunek sumienia, na - dokonanie obliczeń 
strat i zysków. 

Ten i ów mile wspomina. nowe znajomoś- 

  

ci, czyni pewne plany na przyszłość, a co 
oblicza straty materjalne poniesione 

w minionym „niestety karnawaje. Są one 
wprawdzie niewielkie, gdyż kilka Sa 

chronicznego niedost: Е 
obliczać i skąpa 

      

ksze tyłko miasta mające garnizony w 
skowe, Nczną brać urzędniczą, młodzież, ak: 
demicką, większe rzesze inteligencji, która 
zwykle potrafi wymyśłeć coś ciekawego, a 
przedewszystkiem .umie wyszuka: iwi 
jącą - szybkością cel dochodowy, 
z niemniejszą werwą i humorem, jak w po- 

  

    
  

     
, przednich. lepszych latach. Mówi się zwykle 
„„lepszych* gdyż minione lata ludzie zwyk]i 
nazywać wyczajenia lepszemi. 

Małe zka „natomiast bąwiły się 
znacznie skromniej. Na jednej często zaba- 
wie karnawałowej nie odczuwało się począt- 
kowo tej beztroskiej, wesołej i gwarnej at- 
mosfery, dopiero brzask orzeźwiał wszyst- 
kich, wprowadzał na salę niebywały humor 
i werwę, wywoływał na twarzach bawiących 
się naturalny szczery uśmiech. Były to chwi- 
le zapomniemia codziennej szarej rzeczywi- 

|| Dusze przenosiły się w krainę ma- 
rzeń (tylko młodzieńców 40 letnich), a nogi 
bezwiednie błądziły w takt muzyki po sali. 

I nasze Ejsżyszki też. się. bawiły. Stara- 
niem tut. Ogniska Zw. Naucz. Polskiego od- 
była się.w dniu I lutego doroczna zabawa 
karnawałowa, która była jedyną udaną im- 
prezą .na tut. gruncie. Cały „światek sjszys- 
ki“ był na zabawie. Mila atmosfera, serdeez- 
ny nastrój, urozmaicone tańce wywarły do- 
datnie. wrażenie. 

Dochód z, zabąwy w wysokości 42 zł. 

   

      

26 gr. przekazano na rzecz bezrobotnych. 
„Aura w tym dniu okazała się nielitości- 

wą. Zadymka śnieżna połączona z silnym i 
mroźnym wiatrem zmusiła do pozostania w 
domu chętnych JAW ah z prowincji. 

S-ki. 

aa 102-ietniej staruszki. 
Dnia 10 b. m. we wsi Mniehówka gm. koz 

łowskiej zmarła 102 letnia staruszka Anastar 
ja Kryłenkowa. Zmarła cieszyła się do stycz- 

„nia jaknajlepszem zdrowiem i dopiero w po 
czątkach lutego zachorowała na za je 
płue. Choroba ta spowodowała śmierć wie- 
kowej staruszki. 

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
"Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
  

Miejski 
Kino - Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   

Od dnia 2-go lutego NA OTWARCIE dźwiękowego kina 

KOBIETA NA MARSIE 
Wspaniały film dźwiękowo-śpiewny oraz nadprogram śpiewny     

  

Nowogródek. 
Wojewoda Biernacki wraca. 

W dniu 12 b. m. w godzinach raa- 
saych powraca z Warszawy do Nowo- 
gródka wojewoda Biernacki po wykc- 
rzystaniu kilkutygodniowego urlonn 
"wypoczynkowego. 

Bał L. O. P. P. w Nowogródku. 

Liga Obrony Powietrznej Państwa. Zda- 
"wałoby się, że dzisiaj każdy, przynajmniej 
inteligentny Polak, zdaje sobie sprawę 
Czami Tad AMA --% łą inctytnaja. Nawet 9 
„niedowiarek*, który czytając ulotkę LOPP. 

"uważał ją za czczą reklamę, może dzisiaj, 
"przeglądając kronikę wypadków w Mand- 
żurji, przekonać się, że flota powietrzna 
państwa odgrywa b. poważną rolę. 

Z tego wynikałoby, że wszelkie poczy- 
mania naszych komitetów LOPP. popier: 
*będą przez społeczeństwo  jaknajusilniej. 
"Nie w imię humanitaryzmu, lecz chociażby 
<dla osobistej samoobrony przed nieprzyja- 
"cielem. Czem my z naszem mienim będziemy 

jeżeli nie będzieray mieli tej potężnej insty- 
ucji Nanic będą wówczas wysiłki zdobycia 

w kraju stanowiska, zaszczytu i t. p. 

Tymczasem ostatni, doroczny bał mas- 
Xowy, zorganizowany w dniu 6 b. m. dzię- 
Ai usilnym staraniom powiat. komit. LOPP. 
Ww Nowogródku, w cslu zdobycia niezbęd- 

  E 

JAKOB WINER i S-ka 
LIDA, Suwalska 58, tel. 90 (obok kino-teatru Nirwana) 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 

    
8730 

  

nych na flotę państwową środków, a także 
i w celu propagandowym -— dowiódł że w 
Nowogródku niestety niema, względnie za- 
nikło już to zrozumienie i — to u tych sfer, 
R w tym wypadku powinny b; przodo- 
wać. 

Bo otóż mimo, że termin tego balu za- 
powiedziany był jeszcze od miesiąca listo- 
pada u. r., tak, że o tem wszyscy wiedzieli 
-— wielu jednak znalazło się inicjatorów in- 
nych zabaw i imprez przed tym, ub co gor- 

ym samym terminie. Przecież musieli 
że to ujemnie w ie na dochód 

instytucji LOPP. I rzeczywiście. Na zorgani 
zowany, z takim wiełkim wysiłkiem za pu- 
bliczne pieniądze, ba bal przybyło z miasta 
zaledwie około — 20 osób. Reszta narazie 
o tej instytucji „zapomniata“ į poszła ba 
się gdzi indziej t. j. tam, gdzie również ,,za- 
pomniano* o roli i znaczeniu LOPP. 

To mogło stać się tylko w Nowogródku. 
Zbędny jednak byłby ich triumf, że za- 

bawa bez ich udziału nie udała się, aczkol- 
wiek ucierpiałby na tem tylko fundusz pu- 
bliczny. Tak się złożyło; że w Nowogródku 
obradował zjazd nauczyciełi szkół powszech- 
nych, z czego skorzystał prezes pow. kom. 
LOPP. nadk. PP. Budahoski, zapraszając 
wszystkich nauczycieli w liczbie okolo 150 
na zabawę. 

Stawili się wszyscy i swoim humorem, 
wrzawą i dowcipami  (niekrępowani przez 
nikogo, i nikomu nie schlebiając, jak to na 
pewno było w innem miejscu) zapełnili salę 
i kasę. 

Przybyło również kilka maseczek  któ- 

  

      
  

  

    

  

sgeografję ogółną i Połski, fizyki, 

rym rozdane zostały dość kosztowne nagro- 
dy. Wi skłąd sądu konkursowego wchodzili 
p. p. starosta Hryniewski, naczelnik wydz. 
adm. Szczyżowski i poseł Dobosz. 

Nie od rzeczy będzie przypomnieć tu i 
o składkach członkowskich, z któremi znacz- 
nie żalega nawet nasz Magistrat. 

Miejmy jednak nadzieję, że to już się nie 
powtórzy. 

  

lw. 

Zimowy obóz Ill-ej drużyny 

im. Marszałka J. Piłsudskiego. 
W. dniu 6 b. m. wyruszyła Ill-cia mę 

nowogródzka, drużyna harcerska im. Mar- 
siego na obóz zimow 

który założono wpobližu Nowogródka, na te- 
renie maj. Horodziłów Chłopcy w liczbie 
15 prezentowali się Świ D 
kom drużyny i pomocy p. w 
Godlewskiego zdołano zaopatr 
kowe, ciepłe ubrania całą drużynę i we wszy 
stkie potrzebne przybory. Narty wyprodu- 
kowała drużyna samodzielnie. 

Po odbytym, 'w przeddzień wymarszu, 
treningu, drużyna zgromadziła się: o godz. 
18 przed izbą. Na chwiłę odjazdu przybyli 
pp.: burmistrz m. Nowogródka inż. Wolni 
kpt. Dobrowolski, radny miasta Orłowski 
Pilichows opiekun I MNDH. prof. Aug 
styn i drużynowy I nowogródzkiej drużyny 
W. Kieniewski, 

Do zgromadzonych harcerzy przemówił 
drużynowy, podkreślając wartość harcerstw: 
jako czynnika wychowawczego i zwracają 
uwagę na se znaczenie PA harcer- 

  

  

      

  

    

  

    
  

  

     
   

       

    

   

    

  

fi Rycko WAĆ ide wo i izy zais, 
drużyna . odprowadzona pr: grupę 
rzy na nartach z-ll-ej drużyny udała 
przed gmach Województwa, gdzie. w. kró 
kich i serdecznych słowach przemówił p. wi. 
cewojewoda. Godlew: winszując  harce- 
rzom tak pięknych wyników na polu pracy 

harcerskiej i zapowiadając swój przyjazd 
na hartach do obozu. 

      

      

Razem z harcerzami 'wyruszyło również 
na obóz 9 harcerek z II-gi eńskiej druży- 
ny. Musimy zaznaczyć, że jest to jeden z 
ni hareeskich "obozów: zimowych, 
jakie były w Polsce, a co do harcerėk, to 

jest dopiero drugi obóz, zimów się 
odbył na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tak piękne wyniki pracy w II-ciej dru- 
żyńie mamy do zawdzięczenia przedewszyst- 
kiem zapałowi :harcerzy + ofiarńej pracy 
drużynowego.:-A- więc — brawissimo! 

  

    

     

  

  

  

       

  

„Is. 
i 

Szkola dla dorostych. 

Inicjatywę utworzenia Szkoły dla Doros- 
łych dał Zarząd Oddziału Powiatowego Zw. 
Naucz. Polskiego w Nowogródku, który chcąc 
dać możność «wykazania się jakimkolwiek 
cenzusem . wykształceniowym „a w -.szczegól 
ności . świadectwem. . ukończonego  powszech- 
nego 'wykształcenia wiełu - ludziom  doros- 
łym zorganizował tę Szkołę © _ poziomie 

7-mioklasowej szkoły: powszechnej. Nauka 
rozpoczęła się od 15 stycznia 1932 r. Termin 

jest późny -i dlatego. kurs programu trzeba 
będzie w szybkiem tempie. przerabiać. Utwo- 
rzone jedną grupę nauczania, odpowiadającą 

kL-V'i częściowo VI kl. szkoły powszechnej 
Zapisali sic przeważnie funkejonarjusze 7 Ko- 
misarjatu Państwowej Policji w Nowogródku 
oraz z innych zawodów. Ogółem słuchaczy 
jest 27. Nauka: odbywa się: w. wymiarze 15 

godzin tygodniowo - (5 dni po 3 lekcje <-dzien- 

    
    

    

* nie). Program obejmuje nauczanie języka. poł 
skiego, rachunków z geometrją, histórję po- 
wszechną -z-uwzgłędkieniem - historji Polski, 

zoołogję. 
Kierownikiem Szkoły: dla Dorosłych jest p. 

Frąckiewicz Bronisław, który dba o admini. 
strację tej Szkoły. Do grona nauczycielski 
go jako wykładowcy należą: p. Szmoniew 
Bronisława (geografja i zóologja), p. Różyci 
Stefan (język polski), p.: Kiber Marjan (ra- 
chunki z geometrją) i p. Sedłer Kazimierz 
fizykę i historję). Szkoła mieści się w lokalu 
szkoły powszechnej Nr. 1 przy ul. Sienież 
kiej i jest wyposażona w pomoce naukowe 
Po skończeniu materjału naukowego, odpo- 
wiadajacego kl. V i VI szkoły powszechnej 
będą rozdawane świadectwa. Koszta nauki 
pokrywają słuchacze, wpłacając wpisowe 
oraz ustałoną miesięczną” .kwotę. Należy. ży- 
czyć powodzenia tak ważnej a potrzebnej 
placówce, tem bardziej, że: przyszły. ustrój 
szkołny przewiduje obowiązkowe kształcenie 
się dorosłych obywateli. 

K. P. W. 
W dniu 6.II b. r.-.KPW (Kolejowe Przysp. 

Wojsk.) w Nowojelni urządziło we własnem 
Ognisku przedstawienie amatorskie, na które 
złożyły się dwie jednoaktowe  komedyjki 
p. t. „Ałbo niebo, albo piekło”, oraz „Po 
kweście". Zespół afatorów w osobach: pp. 
Kuckielowej, Fiszerówny, Kardaszówny, Li- 
pówny, Ingelewicza, Sokołnika, a przedewszy- 
stkiem reżysera J. Lipy-Dolmańskiego, wywią 
zał się świetnie ze swego zadania, wywołując 
na widowni wybuchy śmiechu. Po przedsta- 
wieniu rozpoczęto zabawę taneczną, trwającą 
do rana. 

Przy sposobności chciałbym w boze 
niu podać niezwykle ożywioną i ruchliwą 
działalność Zarządu KPW, która to organi: 
zacja istnieje od roku 1929, a już ma za sobą, 
jak na ten 3:letni okres, bardzo piękne wy- 

niki. > 

Na czele Zarządu KPW stoi p. Mieczysław 
Kisielews jako prezes, gorliwy działacz 
społeczny. Wiceprezesem jest p. Karol Bu- 
bel, bardzo czynny i ruchliwy, czego dowo- 
dem jest piastowanie przez niego innych jesz- 
cze godności, jako to: prezes Och. Straży 

Pożarnej, członek Rady Nadzorczej Komisji 
Rewizyjnej Kasy Stefczyka, oraz Spółdzielni 
Spoż. ,Zgoda*, przewodniczący Komisji Rew. 
Zarządu Okręg. KPW Wilno. Pozatem znaj. 
duje on jeszcze czas na organizowanie im- 

prez teatralnych. 

Z łona Zarządu KPW ubył obecnie rów 
nież nadzwyczaj czynny i gorliwy p. Stefan 
Chrzanowski, dotychczasowy kasjer bileto- 
wy na stacji w Nowojelni, przeniesiony do 
Wilna. Piastował on godność skarbnika, był 
referentem prasowym, organizatorem sceny, 
reżyserem i utalentowanym artystą-amatorem. 
Brak tego pełnego inicjatywy i poświęcenia 
sumiennego pracownika na niwie społecznej 
w Nowojelni daje się bardzo odczuć, to też 
ogólnie jest tu żałowany. 

Przy Ognisku KPW istnieje Sekcja Pan 
z p. Kisielewską na czele, aktywną dziaałczką 

społeczną. 

Wyniki dotychczasowej sprężystej działa:- 
ności KPW: Powiększenie Ogniska i zamiar 
dalszej rozbudowy i remontu, własna orkie- 
stra, wybudowanie w ub. r. strzelnicy. Praca 
kulturalno-oświatowa stoi na wysokim pozio- 
mie; KPW posiada bogatą bibljotekę, czy- 
telnię, urządza odczyty, oraz imprezy teatral- 
ne najmniej dwa razy w miesiącu. 

Wobec tak pięknych i jawnych wyników 
działalności, KPW cieszy się. wśród wszyst- 
kich mieszkańców Nowojelni ogromną sym- 
patją, czego dowodem popieranie materjalne 
przez chętne uczęszczanie na imprezy feat- 
ralne mimo trwającego dziś kryzysu. 

Jan Janusz-Januszewski. 

  

   

  

   

  

   

      

„przed szkolnictwem 

W_I E EŃ S k I 

Czarna kawa Klubu 
Społecznego. 

Odezyt senatora prof. Bronisława 
Rydzewskiego © „Projekcie Ustawy 

o Reformie Ustroju Szkołnego*. 

Klub Społeczny, poruszający zaw- 
sze najciekawsze i najaktualniejsze 
zagadnienia dał ostatnio społeczeńst- 
wu wileńskiemu możność dokładnego 
zaznajomienia się z projektem usta- 
wy-o reformie ustroju szkolnego. 

P. senator -prof. Bronisław Ry- 
dzewski w swym dokładnym odczycie 
przytoczył nietylko najważniejsze pa- 
ragrafy ustawy, ale barwnie i żywa 
oświetlił zalety jej konstrukcji, do- 
niosłe znaczenie jednolitego szkolnic- 
twa dla wewnętrznej konsolidacji 
państwa i bezpodstawność zarzutów 
opozycji przeciwko ustawie. 

Usława min. Jędrzejewicza obej- 
muje całokształt szkolnictwa poczy- 
nającć od przedszkoli aż do Akademij, 
Politechnik i Uniwersytetów, z pomi: 
nięciem szkół wojskowych i szkół rol- 

  

  

'niczych jako podlegających kompe- 
tencji innych ministrów: 

Podstawą szkolnictwa” jest 7-mio- 
letnia szkoła powszechna, która może 
być przez ministra przedłużona do lat 
8 lub skrócona do sześciu. Przymus 

szkolny obowiązuje od lat 7 do 18, 
O ilę po ukończeniu szkoły powszech 
nej dziecko nie idzie do szkoły šred- 
niej ogólnokształcącej lub zaw odowej й 
musi do lat 18 uczęszczać na kursu 
dokształcające. Szkoła średnia ogól- 
nokształcąca st 6-cioletnia, cztęry 
lata gimnazjum i dwa lata liceum, 
liceum jest przygotowaniem do wyž- 

szych studjow. Na tych samych pod: 
stawach i zasadach zbudowane jest 
szkolnictwo zawódowe. Ustawa 'prze- 
widuje skasowanie seminarjów nau- 
czycielskich, a kształcenie kandyda- 
tów na nauczycieli odbywać się bę- 
dzie w Licea ach Pedagogiczny sha A Pe- 
dagogjach. 

Ustawa kładzie duży nacisk na 
łącznie szkoły z życiem i dlatego we 
wszystkich szkołach niższych i śred- 
nich obowiązujący w programach je 
kurs 'obywatelsko-społeczny: Ustawa 
min: Jędrzejewicza rozszerza dostęp 
do wyższych uczelni, gdyż ukończenie 
każdej szkoły typu lieealnego upraw- 
nia do: wstąpienia do wyższej uczelni. 

- Głównemi zaletami ustawy jest jej 
jednolitość, elastyczność, podniesienie 
wykształcenia pedagogicznego nau- 
czycieli, i danie możności przechodze- 
nia ze szkół jednego typu do drugie- 
go i wysunięcia się wybitnym jednost- 
kom, jednem słowem ma ona nie- 
.zmiernie. doniosłe znaczenie i otwiera 

. szerokie. drogi. 

Pierwszy w. dyskusji zabrał głos 
p. kurator Szelągowski, który . jest 
gorącym zwolennikiem 'ustawy min. 
Jędrzejewicza przedewszystkiem dła- 
tego, że jednolite szkolnictwo wytwa- 
rza ogólną więź społeczną, łączącą 
dzieci ze wszystkich sfer, a im później 
następuje selekcja tem daje lepsze 

   

  

  

      

  

wyniki, to też zarzuty opozycji uwa- 
* ża p. kurator za demagogiczne. P. Wła 
dysław Studnieki, analizując ustawę, 
stawia zarzut, że oparcie szkolnictwa 

na szkole powszechnej jest zbyt de- 
"mokratyczne i przypomina szkołnic- 
two amerykańskie, natomiast poch- 
wala rozszerzenie dostępu do wyż- 
szych uczelni. P. dyr. Ostrowski uwa- 

"ża projekt ustawy za idealny, ma tyl- 
ko pewne obawy co do realizacji i 
przez skasowanie seminarjów nauczy 
cielskich widzi utrudnienie w kształ- 
ceniu się na nauczycieli dla młodzie- 
ży wiejskiej, ja w szczegółności dla 
Białorusinów jako mniejszości naro- 
dowej. Dyrektor Godecki polemizuje 
z p. Studnickim, gdyż uważa, że nowe 
szkolnictwo daje jednakowe szanse 
wszystkim dzieciom a ogólna szkoła 
powszechna jest Świetną drogą dla 
konsolidacji państwowej. P. radca 
Seweryn uważa, że ustawa inicjuje 
nową erę w dziejach kultury polskiej. 
Przemawiali jeszcze p. Wacław Stud- 
nicki i p. prof. Ejger. 

Po zakończeniu dyskusji prof. Ry- 
dzewski udzielił odpowiedzi na po- 
stawione pytania, obiecał zakomuni- 
kować w Senacie pewne poruszone 
sprawy i zaznaczył, że ustawa daje 
wiełki zrąb szkolnictwu na długie, 
długie lata. 

Na zakończenie przemówił prz *- 
wodniczący zebrania prof. Witołd 
Staniewicz. Najważniejszą troską jest 
troska o dobry ustrój i dobrego oby- 
watela, ustawa o Reformie Ustroju 
Szkolnego daje możność wykształce- 
nia dobrego obywatela i każdemu za- 
pewnia właściwe miejsce. Wszyscy 
zebrani przyjęli jednogłośnie propo- 
zycję prof. Staniewicza przesłania 
twórcy ustawy min. Jędrzejewiczowi 
depeszy z wyrazami serdecznego uz- 
nania i wdzięczności oraz życzeniami 

pomyślnej realizacji. 

Zotja Kalicińska. 

    

Alarmy prasy litewskiej. 
W, związku z alarmem prasy litewskiej 

o odbywających się na pograniczu polsko- 
litewskiem wielkich manewrów wojskowych, 
którymi rzekomo dowodzi Marszałek Piłsu- 
dski dowiadujemy się ze źródła wiarogodne- 
go, iż alarmy prasy Jitewskiej są bez żadnej 
podstawy i wprost wysszne z palca, Na te- 
renie pogranicza żadne manewry wojskowe 
nie odbywają się i tylko w okolicach Wilna 
przeprowadzane są zimowe ćwiczenia pie- 
choty i wojsk minerskich. 

W dniu distejszym między godz. 10 1 12 
w poł. na płacu ćwiczeń wpobliżu fołwarku 
Żórawie pod Wilnem, zostaną przeprowadzo- 
ne minerskie ćwiezenia połączone z wybu- 
chami. 

Zjazd naczelników bezpieczeństwa. 
Dziś odbędzie się w Wilnie 2jaz4 

naczelników bezpieczeństwa  woje- 
wództw wschodnich, na który przyby- 
wają naczelnicy bezpieczeństwa są 

siednich województw. 
Z'Warszawy zaś przybędzie na 

zjazd dyrektor Departamentu .Pol.- 
tycznego Nauke-Nowak.. 

Aresztowanie sędziego śledczego. 
Prezes Sądu Okręgowego w Wil- 

nie przypadkowo ujawnił, że Sędzia 
Śledezy w Brasławiu Henryk Butrym 
nie jest osobą, za którą się podaje, 
a jest faktycznie Bronisławem Piot- 
rowiczem, b. Sędzią Śledczym okręgu 
Nowogródzkiego, wydalonym ze słu- 
żby za nadużycia. 

Po uzyskaniu zgody Sądu Dyscyp- 
linarnego na wszczęcie Ścigania kar- 
nego, oraz naskutek upiważnienia 
Prezesa Sądu Apelacyjnego. Prezes 
Sądu M. Kaduszkiewicz, działając w 

charakterze Sędziego Śledczego, udał 
się wraz z prokuratorem Sądu Okrę- 
gowego E. Przybylskim do Brasławia, 
gdzie po przesłuchaniu Sędziego But- 
ryma, ten ostatni przyznał się do 
sfałszowania dokumentów, opiewają- 
cych na nazwisko Henryka Butryma 
i oświadczył, że właściwe jego nazwi- 
sko brzmi Bronisław Piotrowiez. 

" Wobec tego postanowiono wszcząć 
śledztwo i względem Piotrowieza vel 
Butryma zastosować Środek zapobie- 
замеху — żaaresztowanie. 

Echa zajść listopadowych. 
Dowiadujemy się, iż dochodzenie proku- 

ratorskie przeciwko niektórym studentom 
Gskarżonym © udział w zajściach listopado- 

wych ma być umorzone i przekazane Są- 
dowi Akademiekiemu. 

Samobójstwo zredukowanego 
urzędnika. 

Wystrzałem w skroń 
Weżoraj w godzinach porannych przy uli 

cy Dąbrowskiego Nr. 10 rozegrała się wstrzą 
sająca tragedja. 

Zredukowany urzędnik Banku Zieinskie- 

go 57-letni Antoni Pietkiewiez, wobec nie- 
możności znalezienia innej posady, od pew- 
nego czasu zaczął zdradzać objawy silnego 

rozstroju nerwowego. Bliscy Pietkiewicza 0- 
bawiając się, że pod wpływem zmartwień 
"może popełnić on jakiś szalony krok otoczy 

odebrał sobie życie. 
li go ścisłą obserw., co jednak nie zapobiegło 
katastrofie. 

Wczoraj o godzinie 10 rano. Pietkiewicz 
wystrzałem z rewolweru w skroń 
samobójstwe. Na odgłos strzała wbiegłl do 
pokoju domownicy, którzy znaleźli denata 
łeżącego na ziemi z przestrzeloną ezaszką. 
Zawezwano pogotowie, |ecz lekarz stwierdził 
tylko zgon. 

Zwłoki samobójey zebezpieczono do de- 
€yzji władz sądowo-śledczych. (0 

W ataku furji 
syn śmiertelnie zranił ojca. 

Wezoraj w mieszkaniu Antoniego Mie- 
kańca zam. przy uł. Nowoświeckiej 4 ro- 
zegrał się straszny wypadek. Zdradzający od 
dłuższego już czasu oznaki choroby umy- 
słowej syn. jego wczoraj o' godz. 3-ciej po 
poł. dostał nagle szału i zaczął demolować 
mieszkanie. Obecny przy tem. 60-letni ojciec 
jego usiłował obezwładnić A lecz ten 

porwał wówczas siekierę i z eałej siły ude- 
rzył nią starego ojca w głowę. Zalany krwią 
starzec zwallł się z nóg. Tymczasem na ha- 
łes nadbiegli sąsiedzi, którzy po dłuższych 

wysiłkach furjata związaji. 
Zawezwane pogotowie ratunkowe prze- 

wiozłe Śmiertelnie rannego Antoniego Miekań 
ca do szpitala św. Jakóba. Ž te) 

_Sprytny oszust 
nabiera dalej właścicieli dolarówek. 

Przed kilku dniami donosiliśmy © aresz- 
towaniu niejakiego St. Pawłowicza, zamiesz 
kałego przy uł, Majowej Nr. 16, który doko- 
nał w mieście szeregu oszustw z dołarów-' 
kami. $ 

Przed dwoma dniami Pawlowicz zwolnio 
ny został z więzienia za kaucją do czasu 
rozprawy. Ale nie zdążył opuścić progów 
więzenia jak do policja wpłynęły skargi na 
dokonane najprawdopodobniej przez niego 
nowe „kombinacje*. 

Przedwczoraj zgłosił się do dozorey do- 
mu Nr. 14 przy ulicy Rudnickiej jakiś osob- 
„nik i oświadczył, że wykupiona przez niego 
dołarówka musi być natychmiast zamienio- 

BZ Eulalji. 2 

Jutro: Jana i Dobrosława. 

  

Wechód słońca 

Zachód || 

Spostrzeżsnia Zakładu Rotsazwisghi U 8. B. 

w Wilnie z dnia 11 II — 1952 rokw ||| 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 752 

Temperatura órednia — 9° С. 

2 uajwyfsza — 6* C. 

s najniższa — 17° С. * 

Opad: | Е 

Wiatr: połudn.-zach. 

'Tendencja barometr.: spadek. 

Uwagi: pochmurno, drobny śnieg. 

OSOBISTA 
— Odznaczenie. W dniu 10 łutego b. r. 

komendant P. K. U. Wilno Miasto doręczył 
p. generałowi brygady w stanie spoczynku dr. 
Leonowi Klottowi odznakę i dypłom jugo- 
słowiańskiego orderu św. Sawy, nadany mu 
przez rząd jugosłowiański za zasługi na polu 
pracy społeczno-lekarskiej. 

-в 6 m.32 

—g. |[6m.15 

    

MIEJSKA. 
— Magistrat nie moźe zdecydować się na 

typ jeźdni. Jak się dowiadujemy, Magistrat 

rozesłał do Paryża, Sztogholmu, Oslo i in- 

nych większych stolic europejskich listy z 

prośbą o nadesłanie informacyj co do ren- 

towności i trwałości poszczególnych rodza- 

jów jezdni. Dopiero po zgromadzeniu tych 

materjałów Magistrat ma powziąć jakąś 

konkretną decyzję. 

Oczywiście skrupulatność Magistratu jest 

godną uznania, z drugiej jednak strony na- 

suwa uzasadnioną obawę, że wałkowana do 

nieskończoności sprawa jeźdni utonie w po- 

wodzi projektów i dyskusyj. 

Wiięcej stanowczości i zdecydowania nie 

zaszkodziłoby. : 

— Zabezpieczenie miasta przed ewentu- 
alną powodzią. W związku ze zbliżającą się 
wiosną aktualną staje się znowu sprawa ©- 
wentualnej powodzi, która w sposób kata- 
strofalny nawiedziła nasze miasto w roku 

ubiegłym. Wi celu zapobieżenia ewent. po- 
nownej powodzi prowadzone są obecnie w 
tempie przyśpieszonym roboty nad wzmoc- 
nieniem brzegów Wilji przy ul. Zygmuntow 
skiej. W! innych punktach miasta, o ile do- 
piszą kredyty, Magistrat rozpocznie roboty 
w i Bo ach przyszłego miesiąca. 

Starania o kredyty budowJane. Magi- 
strat m. Wiilna czyni starania o przydział 
dla Wiilna kredytów na cele budowlane. 
Akcja ta jednak napotyka na wielkie trud- 

Bogusław SAMBORSKI R 
Juljan KRZEWIŃSKI pg 
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na. Nie podejrzewająe podstępu dozorca wrę 
czył nieznajomemu dołarówkę którą miał 
©n po upływie godziny mu zwrócić. Minął 
jednak cały dzień i nieznajomy nie wracał 

Wczoraj z rana poszkodowany przypad- 
kowo spotkał oszusta na ulicy i zażądał zwro 
tu dołarówki. Ten jednak oświadezył mu, że 
delarówka znajduje się w banku dokąd ma- 
ją udać się, by ją odebrać. W drodze oszust 
zmylil czujność poszkodowanego i zbiegł. 

Powiadomiona 0 tem pojieja wszezęła 
dchodzenie. Z podanego przez dozoreę ry- 
sopisa wynika, że oszustwa dokonał Pawło- 
wicz. W. ciągu wczorajszego dnia do połieji 
wpłynęła jeszcze jedna podobna skarga. (e). 

  

KRONIKA 
ności, gdyż kredyty budowlane ograniczone 
zostały do minimum. W: sprawie tej bawi о- 
becnie w Warszawie delegat Komitetu Roz- 
budowy m. Wilna, który na miejscu zazna- 
jamia miarodajne czyńniki z sytuacją Wilna 
i koniecznością przydziału dła miasta kon- 
tyngentu budowlanego. 

3 SPRAWY PRASOWE. 
 Konfiskata „Vijnious Rytojus“. Z roz- 

porządzenia władz administracyjnych wczo- 
rajszy nakład czasopisma „Vilnious Rytojus* 
Nr. 12 został skonfiskowany za umieszczenie 
nieprawdziwych i tendencyjnych wiadomoś- 
ci. Redaktora odpowiedzialnego tegó pisma 
pociągnięto do odpowiedzialności. 

UNIWERSYTECKA. 
— £ Wydziału Humanistycznego U. S. B. 

W terminie zimowym 1931-32 stopień ma- 
gistra filozofji uzyskaji: w zakresie filologji 
polskiej pp. Hermanówna Klara, Kukowiczów 
na Halina, Petrajtys Antoni, w zakresie fi- 
lołogji francuskiej ks. Ruszak Edmund, p. 
Ziemczonek Władysław, w zakresie historji 
pp. Altszuld Dawid, Nowakówna Aleksandra, 
Sopoćkówna Ligja, w zakresie etnografji z 
etnołogją p. Prufferowa ze Znamierowskich 
Marja. 

  

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Nowe Władze w K. Vilnensia. Na kon 

wencie wyborów, w dniu 5 lutego 1932 r., 
zostały obrane nowe władze Korporacji Vil- 
nensia na II semestr roku akad. 1931-32 w 
następującym składzie: Prezes — comiliton 
Zgorzelski Mieczysław, Wice comiliton Ko- 
stanowski Witold, Sekretarz — comiliton 
Gasperowicz Michał, Olderman — comiliton 
Onichimowski Bohdan. 

SPRAWY SZKQŁNE. 
Egzaminy dla eksternów. Dyrekcja 

Gimnazjum Państwowego im. Kr. Zygmun- 
ta Augusta w Wilnie podaje do wiadorności, 
że egzaminy dlą eksternów z kursu 6 klas 
gimnazjalnych rozpoczną się dnia 17 lutego 
1932 r. o godz. 16. Termin składania podań 

"upływa z dniem 16 Jutego 1932 r. 
Do podania należy dołączyć: 1) metrykę 

urodzenia, 2) świadectwo szkolne, 3) świa- 
dectwo moralności, lub władzy przełożonej, 
4) życiorys, 5) 2 fotogratje, 6) taksę egza- 
minacyjną w kwocie 30 zł. 

— Konferencja dyrektorów szkół śred. 
W dniu 8, 9 i 10 lutego odbył się zjazd i kon- 
tereneja dyrektorów szkół średnich okręgu. 
szkolnego wileńskiego pod przewodnictwem 
p. kuratora Kazimierza Szelągowskiego oraz 
przy udziałe ministerjalnego wizytatora p. 
Seweryna i okręgowych wizytatorów - szkół. 

Konferencję otworzył p. kurator, wyraża- 
jąc nadzieję, że liczne jeszcze braki naszego 

szkolnictwa będą na konferencji omówione 
i będą znalezione drogi, wiodące do ich usu- 
nięcia. Następnie naczelnik wydziału szkół 
średnich p. Głuchowski wygłosił referat, 
przedstawiając całość pracy dyrektora na t>- 
renie szkoły średniej. 

W następnych referatach, po których roz- 

wijała się żywa dyskusja poruszano sprawy. 
wychowania obywatelskiego — dyrektorka p. 
Staniewiczowa, czytelnictwa młodzieży — dy- 
rektor p. Zapaśnik, kontaktu szkoły z domėm 

Swietorzecki, rodzicielskim — dyrektor p. 
organizacji pracy grona nauczycielskiego -— 

, dyrektor p. Niwiński oraz szereg drobniej-       
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szych. spraw aktualnych. Uczestnicy konferen- 
cji zwiedzili pozatem szereg pracowni szkoł- 
nych, byli na przedstawieniu tragedji Eurypi- 

: „Fenicjanki*, wystawionej siłami mło- 
ży szkołnej, oraz wzięli udział w rzeczo- 

wej dyskusji w związku z referatem p. sea. 
prof. Rydzewskiego na temat nowego szkol- 
nictwa. 

  

HARCERSKA. 
— Akademieka Drużyna Harcerska. W 

sobotę dnia 13 lutego 1932 r. o godz. 20 w 

lokalu przy ulicy muntowskiej 16 odbę- 
dzie się zbiórka z tępującym porządkiem 
dziennym: a) Spra bieżące i wybór dru- 
żynowego. b) Referat d-ha Kapały: „Życie i 
narkoza”. c) Koncert na pile d-ha Dropiow- 
skiego. 

WOJSKOWA. 
— Przygotowania do poboru rocznika 

1911-go. W? dniu wczorajszym referat woj- 
skowy Magistratu zakończył sporządzanie 
list po5borowych rocznika 1911-go. Przed 
dniem 15 b. m. listy poborowych z 
przesłane do Starostwa Grodzkiego, które w 
początkach maja zarządzi pobór. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Herbatka dyskusyjna P. O. W. Dnia 2 

łutego w mieszkaniu prezesa Wil. Okr. POW 
odbyła się trzecia zkolei herbatka dyskusyj- 
na Koła Wij. Poświęcono ją starym wspom- 
nieniom okupac: m biedy z roku 1915. 
Pierwszą połowę eczoru wypełnił p. Wac- 
law Studnic! odczytał fragmenty ze swego 
dziennika, pisanego z dnia na dzień w naj- 
gorszych czasach ni mieckiego ucisku. Do- 
tyczyły one przew » zabierania młodzie- 
ży do robót przymusowych. Potem nastąpi- 
ły uzupełnienia, dorzucone przez tych człon 
ków dzisiejszej organizacji, którzy wówczas 
pracowali w Wilnie. W wyniku zebrania 
uchwalono zbieranie i porządkowanie nota- 
tek i wspomnień, celem wykorzystania ich 

fiejszem opra- 

   

   

    

    

    

  

     

    

   

  

    
późniejszego w jakiemś poważ 
cowaniu historycznem. 

* 

  

w niedzielęd nia 14 b. m. o godz, 18 od- 
będzie się w lokalu Mickiewicza 44 m.. 20 
(dr. Łukiewicz) zebranie informacyjne Peo: 
riaków na tematy aktualne. Obecność człon 

ków konieczna. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
- Zebranie T-wa Łyżwiarskiego. Zarząd 

Wileńskiego Towarzystwa Łyżwiarskiego po 
daje do ogólnej wiadomości członków, że w 
dniu 14 lutego w Sali Techników Wileńska 
Nr. 38 odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie 
o godz. 12-ej. Następne wyznacza się w tym 
dniu o godz. 12 i pół uchwały, będą ważne 
przy wszelkiej ijości zebranych członków. 

Porządek dzienny zostanie rozesłany 
członkom z zaproszeniami. 

— Posiedzenie Wileńskiego Oddział1 Pol 
skiego T-wa Historycznego odbędzie się w 
piątek dnia 12 bm. o godz. 7 wiecz. w loka- 
lu Seminarjum Historycznego (Zamkowa 11). 
Na porządku dziennym referat Pana Euzeb 
jusza Łopacińskiego p. t. Kartka z dziejów 
dziennikarstwa wileńskiego z pierwszych lat 
XIX w. (Messager de Vilna) 

Goście mile widziani. 
— Komunikat Związku Pań Domu. Dnia 

12 bm. o godzinie 194ej w sali gimnazjum 

Lelewela odbędzie się 4-te zebranie Związku 

Pań Domu na którem profesor Jan Muszyń- 

ski wygłosi odczyt p. t. „Znaczenie pożywie- 

nią roślinnego dla zdrowia. 

— XM zebranie członków Wileńskiego 
Kola Polskiego Towarzystwa Filojogicznego, 
odbędzie się w sobotę dnia 13 lutego r. b. 

    

o godz. 18-tej w sali seminarjum f'lolyji 
klas. USB. (ul. Zamkowa) z następującym 
programem: 

  

1) Dr. Barbara Krysinielówna. 
kontaminacyj w „Poenulus* — PI 

2) Sprawy bieżące i ewentualne 
statutu. 

3) Wblne wnioski. 

— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 12 
b. m. przy ul. Przejazd 12 odbędzie się 1 
zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. 
porządku dziennym referat p. d-ra S - 
na Wysłoucha p. t. „Rzut oka na dzieje i 
rozwój stosunków narodowościowych na zie 
miach byłego Wi Ks. Litewskiego", 

Początek o godz. 19 m. 30. 
Goście mile widziani. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
-— Nowy Zarząd Związku Kupców Žy- 

dowskieh. W. dniu wczorajszym odbyło się 

sprawa 

  

zmiany 

    

   

  

  

posiedzenie Zw. Kupców Żydowskich, na któ 
rem wybrano nowy zarząd. W skład zarzą- 
du wcohdzą: prezes — Kawenoki, wicepre- 

„zesi Segal i Błoch. 

TEATR I MUZYKA 
„Mam lat 26% — na Pohałance. Dziś, 

w Biatek dnia 12-g0 bm. o godz. 8-ej wiec 
świetna sztuka Istvana Mihaly „Mam lat 26* 
w niezrównanej inscenizacji Wacława Radul- 
skiego. Istyan Mihały jest autorem nawskroś 
newoczesnym, a za m człowiekiem głę- 
boko ce ym i wrażliwym, to te ztu 
jego „Mam lat 26%, w której opisuje dzieje 
bezrobotnego Beli, rzuconego w wir wiel- 
kiego miasta — błyska przepychem bezt 

   

    

     
        

      

      

  

kiego życia miljarderów lub najskrajn 
nędzą ludzi pozbawionych pracy i chleba. 
Wśród akcji przewija się świetny zespół 
girls w fascynujących tańcach, jak „Kank 
„Kobieta ze świnią*, „Taniee pieniędzy” i 
td. 

— Władysław Walter w Lutni. Dziś, w 
piątek dnia 12-go b. m. o godz. 8-ej m. I 
wiecz. — pierwszy gościnny występ ulubień 
ca całej Polski — Władysława Waltera — 
na czele własnego, doborowego zespołu ar- 
tystów teatrów warszawskich w osobach, 
świetnej tancerki ny Hulanickiej, Ady 

Owidzkiej ego, Miszczaka, Ro- 
maniszyna, Winiszkiewicza i innych, w sze 

lu prz bolas obrazach jak „Prob 
j + „Gavot“, „Casanowa“, 
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Ceny miejsc specjalne. Zniżki nieważne. 
Jutro dnia 13-go bm. o godz. 8-ej m. 30 

wiecz. po raz drugi i zarazem ostatni — wy 
stęp świetnej rewji warszawskiej z Włady- 
sławem Wólterem na czele.. | 

POPOŁUDNIÓWKI W. NIEDZIELĘ. 

— „Panna Maliczewska* — na Pohulance 
W najbliższą niedzielę dnia 14-go bm. o 
godz. 4-ej pp. po raz pierwszy jako popo- 
łudniówka dana będzie interesująca sztuka 
społeczna p. t anna Maliczewska“ G. Za- 
polskiej, po cenach o 50 proc. niższych. 

— „Hul/a di Bulla* — w Lutni. W nie- 

    

   
   

    
dzielę, dnia 14-go0 bm. 0 godz. 4-cj pp. prze 
zabawna, pełna humoru farsa „Hula di 
Bulla“, święcąca zasłużone triumfy, dzięki 
wesołej, bezpretensjonalnej treści, zmusza- 
jącej do niemilknącego śmiechu. Ceny miejse 
propagandowe od 20 gr. do 2 zł. 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 12 lutego 1932 r. 

Sygnał czasu. 14.10: Progr. dzien- 
у Utwory Beethovena (płyty). Na 

zakończenie muzyka lekka. 15.15: Kom. i 
15.45: Koncert dła młodzieży (płyty). 
Stanisław Orzechowski* — odczyt. 
odzienny odcinek powieściowy. 16. 

Lekcja angielskiego. 17.10: Odczyt. 17.35: 
Muzyka lekka. 18.50: Kom LOPP. 19.00: Po- 
łakom na Kowieńszczyźnie. 1915: „Przegląd 

rolniczej, krajowej i zagranicznej”. 
jotka Albinowa mówi!*. 19.40: Progr. 

na sobotę. 19.46: Pras dzien. radj. 20.00: 
Pogad. muz. 20. 15: Koncert symfoniczny z 
Filharm. 22.40; Kom. i muz. tan. 

  

   
     

    

    

SOBOTA, dnia 13-g0 LUTEGO 1932 ROKU. . 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek szkol- 
ny. 14.10: Program dz „ 14.15: Muzyka 
2 plyt. 15.15: Kom. 15, 
perjod. 15.45: Koncert życzeń (płyty). 
Rz adj okronika. 16.40: Codzienny odcinek po- 

: Koncert życzeń (płyty). 
w przedhistorycznego górni- 

 — odczyt. 17.35: Konce 
dla dzieci ze Lwowa i koncert. 18.50: 
Wil. Tow. Org. i Kół. Roln. 19.00 Prze, 
litewski. 1920: Kwadrans akademicki. 
Program na niedzieję i rozm. 19.45: Pra 
dziennik radj. 20.00: „Na widnokręgu". 
20.15. Koncert. 21.55 W nadmorskiej sie- 
dzibie króla Jana II" — felj. 22,10: Koncert 
chopinowski. 22.40: Komunikaty i muzyka 
taneczna. 23.00: „Akuku — odcinek z do- 
cinkami. 23.30: Muzyka taneczna z płyt. 

KOWINKI RADJOWE. 

WIECZÓR FILHARMONICZNY 

Dyrygentem dzisiejszego piątku symfo- 
nicznego będzie włoski kapelmistrz p. Edo- 
urdo Granelli. Razem z towarzystwem śpie- 
waczem ,„Harfa* wykona orkiestra prolog z 
opery włoskiej Vittorina Gnecchiego „Kas- 
sandra“. Ta pełna gizmu opera poraz 
pierwszy wykonana zost: lała w 1905 r. w Bo 
lonji. Następnie usłyszymy cyk] obrazów 

   

    

   

  

   

        

  

   

    

  

   

    

  

KUR JE R WI CE Ń S K I 

symfonicznych „Pinje rzymskie*, Ottorina 
Respighi. Solistami będą artystka opery ka- 
towickiej p. Walentyna Wslewska i baryton 
p. Stefan Znicz. 

W” przerwie koncertu p. Roman Zrębo- 
wicz wygłosi feljeton literacki na temat 
współczesnej poezji. 

Akademja papieska w sali 
Śniadeckich U. S. B 

odbędzie się w Sobotę dn. 13 b. m 
o godz. 18 staraniem Organizacyj Ka- 
tolickich parafji Ś-to Jańskiej. Na 
program złożą się: Ełowo wstępne. 
prof. U.S.B, A. Parczewskiego: odczyt 
prof. U. S. B. Fr. Bossowskiego, pro- 
dukcje nowego Chóru Ś-to Jańskiego 
pod dyr. Jana Arcimowicza, występy 
solistów i in. Wstęp wolny dla wszys*- 
kich. 

   

  

Kurs dła działaczy spałecz- 
nych. 

W piątek 12 b. m. o godzinie 9-ej 
rano w lokalu BBWR. przy ulicy Za- 
walnej I w Wilnie otwarty zostanie 
trzydniowy kurs regjonalny dla dzia- 
łaczy społecznych z terenu woje- 
wództw wileńskiego, nowogródzkiego 
i poleskiego. W związku z tem przy- 
jeżdża z Warszawy posłanka Wolska, 
pos. Siedlecki oraz pos. prof. Puzyń- 
ski. Wśród wykładowców znajdować 
się bbędzie m. in. p. wojewoda wileń 
ski Beczkowicz, który będzie mówił 
na temat: „Zadanie władz państwo- 
wych i samorządu  terytorjalnego". 
Ogółem w programie jest 15 wykła- 
dów, obejmujących zagadnienia spo- 
łeczne, 'gospodarcze i kulturalne re- 
gjonu wschodniego Polski. Kurs ten 
zorganizowany jest przez sekcję Ки!- 
turalno-oświatową Rady Wojewódz- 
kiej BBWR, inicjatywę zaś dało To- 
warzystwo Popierania Wiedzy Regjo- 
nalnej w Warszawie. W związku z 
tem z ramienia tego Towarzystwa ba. 
wił w ostatnich dniach w Wilnie p. 
Zygmunt Pastuszyński, który organi- 
zuje podobne kursa w całej Polsce. 

Wilno uczci 200-letnią rocz- 
nicę urodzin Waszyngtona. 

Wczoraj wieczorem w gabinecie 
prezydenta miasta odbyło się organi- 
zacyjne zebranie Komitetu, który za- 
wiązał się ku uczczeniu 200-letniej 
rocznicy urodzin Waszyngtona, wiel- 
kiego przyjaciela Polski, pierwszego 
prezydenta Stanów Zjednoczonych. 

  

  

Nowopowstały Komitet opracuje 
szczegółowy program uroczystości. 

* * ® 2 

W sali miejskiej pod przewodnict- 
wem p. prof.- Szymańskiego * odbył» 
się organizacyjne posiedzenie Wileń- 
skiego Komitetu uczczenia 200-letniej 
rocznicy urodzin Jerzego Washir 
na. Powołano Komitet Wykonawczy 
na czele z prezydentem miasta Wilna 

p. Fołejewskim i uchwalono urząd”ć 
akademję oraz wysłać w dniu 22 lute- 
go stosowa... --:, ---., wu ambasadv 
amerykańskiej. 

XIV zjazd gazowników I wo- 
dociągowców odbędzie się 

w Wilnie. 

Na wiosnę roku bieżącego ma się 
odbyć w Wilnie XIV. wszechpolski 
zjazd gazowników i wodociągowców. 
który będzie obradował nad szere- 
giem aktualnych w tej dziedzinie za- 

LU e po zapoznaniu się 

Echa walk sjonistów z ortodoksami. 
Ciągłe walki trwające między sjonistami 

i ortodoksami o wpływy śród mas żydow- 
skich od kilku już lat, przeniosły się na fo- 
rum sądowe. 

Oto w maju 1929 r. leader ortodoksów 
rabin Josiel Szuw na łamach redagowanego 
przez siebie pisma „Das Wort* zamieścił 
dwa artykuły, w których wystąpił przeciwko 
działaczowi odłamu  sjonistów  Naftalowi 
Gierbowskiemu, zarzucając mu nadużycia w 
kierowanej przez niego t. zw. „Keren Ha- 
jesod* instytucji zbierającej fundusze na 
inwestowanie kolonij żydowskich w Palesty- 
nie. 

Urażony Gierbowski wytoczył 
Szuwowi proces o oszczerstwo. 

Na rozprawę, wyz pną w sądzie okrę- 
gowym, oskarżony nie wił się, wobec cze- 

ze skargą oskar- 
la prywatnego i zbadaniu Świadków, 

skazał rabina Szuwa na zamknięcie w wię- 
zieniu przez trzy miesiące i grzywnę w sto- 
sunku do ilości egzemplarzy gazety z uwła- 
czącemi czci oskarżyciela artykułami w 
kwocie 3000 zł. 

Na wyrok ten oskarżony założył rekurs, 
wobec czego sprawa była rozpatrywana po- 
nownie w tymże sądzie okręgowym. 

Tym razem, wynik rozprawy był jeszcze 

rabinowi 

     

    

     

  

gorszy, bo oto sąd powiększył kaucję karną 
i rabina Szuwa skazał na pół roku więzienia, 
utrzymując karę grzywny w tejże wysokoś- 
ci. 

Od tego wyroku skazany odwołał się do 
wyższej instytucji, a wobec tego sprawa ta 

znalazła się onegdaj na wokandzie sądu 
apelacyjnego. 

Obrona oskarżonego w osobach adw. 
Petrusewicza i Preissa starała się przeprowa- 
dzić dowód prawdy, bronić się wze 
cią zniesławienia przypisując oskarżycielo- 
wi Gierbowskiemu autorstwo artykułu w 

  

   

  

   

  

„Hajncie“ zniesławiającego rabina Szuwa. 

W sprawie wystąpiło szereg Świadków 

oraz biegłych.    

  

Oskarź: popierał z ramienia oskarża- 
jącego adw. Słonimski. 

W. wyniku przewiekłego przewodu sądo- 
wego, sąd w składzie pp. sędziów: Suszczewi- 

cza, Borejki i Jodzewicza ogłosił sentencję, 
której mocą uchylił wyrok pierwszej  in- 
stancji i uznając jednak osk. Szuwa za win- 
nego skazał go na grzwnę 500 zł. z zamianą 
na dwumiesięczny areszt oraz 360 zł, za 
rozpowszechnienie awiających artyku 
łów. 

    

  

   znies: 

Ka-er. 

Prawa strona ulicy Kałwaryjskiej na odcinku Nadbrzeżna — 
Pióromont to szczyt szpetoty i zaniedbania. Chodnik po stronie 
lewej nie wystarcza na potrzeby ludności całej dzielnicy. 

Uporządkowanie da pracę wielu bezrobotnym. Co w tym kie- 
runku robią właściciele przyległych posesyj ? 

mi 

gadnień. W związku z tem już obec- 
nie powstaje w Wilnie miejscowy 

Komitet zjazdu. 

„Hasło Podwawelskie" po- 
wodem zatargów ulicznych. 

Ostatnio na ulicach miasta wyni- 
kają częste zatargi między Żydami 
a „rycerzami zielonej kokardki* na 
tle wywieszania plakatów „Hasła 
Podwawelskiego* nawołującego da 
bojkotu. Zatargi te kończą się często 
bójkami. 

W związku z tem zainteresowane 
czynniki żydowskie zwróciły się do 
odnośnych władz z prośbą o usunię- 
cie tych plakatów z ulic miasta. 

SPORT 
ZAWODY O MISTRZOSTWO 

ŁYŻWIARSKIE. 

Z pojecenia Polskiego Związku Łyżwiar- 
skiego, Wileńskie Towarzystwo Łyżwiarskie, 
na prawach Okręgowego Związku Łyżwiar- 
skiego urządza w dniu 20 lutego na własnej 

  

. ślizgawce przy ul. Mickiewicza Nr. 2 i Gar- 
barskiej zawody o Mistrzostwo Okręgu w 
jeździe figurowej młodzieży szkolnej pań i 
panów na obszar Grodzieńszczyzny, Wileń- 
Szczyzny i województwa nowogródzkiego. 

Zapisy na zawody przyjmuje na śŚlizgaw- 
ce codziennie sekrętarjat T-wa od godziny 
5-ej. 

W: razie odwilży, zawody będą przenie- 
sione na dzień 28 lutego, w którym to dniu 
odbędą się też zawody dła ńiestowarzyszo- 
nych i członków innych Towarzystw Spor- 
towych. 

Kursa jazdy figurowej bezpłatne roz- 
poczną się w drugiej połowie lutego r. b. 
Zapisy pań i panów przyjmuje codziennie 
sekretarjat na Ślizgawce od godz. 6-ej. 

KINA I FILMY 

„ON I JEGO SIOSTRA* 

(Casino). 

Nowa perełka czeskiej kinematografji. La- 
mecs po swoim niezrównanym „C. K. Feld- 
marszałku”*;dał nowe arcydziełko humoru, 
doskonałą farsę muzyczną, jakbyśmy ją naz- 
wali z tym samym Vlasta Burianem w postii- 
ci głównej i Anną Ondra jako jego partnez- 
ką, jednem z najrozkoszniejszych zjawisk na 
wszystkich ekranach świata. Ta para to praw 
dziwy „pistolet szczęścia” czy „torpeda śmie- 

  

chu* zdolna wysadzić najgorszą hipochondrj: 
i pesymizm. Nie będę tu rozwodził się naa 
świetnym komizmem, nad całą finezją jego 
w tym filmie, o temby trzeba pisać całe tomy. 
To jest tak wysoka klasa, że my z całym na- 
szym dorobkiem filmowym mamy się do tego 
jak: psia Wólka do. Warszawy. Bolesne ale 
niestety prawdziwe i jedyne co psuło mi hu- 
mor gdy patrzałem na ten majstersztyk na- 
szych kuzynów z nad Wołtawy. 

  

  

(sk). 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
POŻAR PRZY ULICY WILEŃSKIEJ. 

Wezoraj w południe wybuchł poźar przy 
ulicy Wiłeńskiej Nr. 18, Ogień powstał w 
jednym z mieszkań, gdzie naskutek nadmier 
nie napalonego pieca zapaliła się Ściana, 
Wkrótce po zauważeniu pożaru na miejsce 
wypadku przybył eały tabor straży ogniowej, 
który szybke pożar zlokalizował. (e) 

ZACZADZENIE CAŁEJ RODZINY. 

Wezoraj późno wieczorem pogotowie ra- 
tunkowe zawezwane zostało na ulicę Wiłko- 
mierską Nr. 123, gdzie uległa zatruciu cza- 
dem rodzina Jagiełłowiczów składająca się 
z trzech esób. Wieczorem Jagieliowiczowa 
napajiła w piecu węglęm kamiennym i przed 
wcześnie zamknęła zasuwę. 

Zaczadzeniu uległa cała rodzina którą ura 
tował-jedynie przypadek. Jeden z sąsiadów 
zaszedł do Jagiełłowiezów i znalazł wszyst- 
kich już nieprzytomnych. 

Zawezwane na miejsce pogotowie ratun- 
kowe wszystkich uratowało, (e) 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Wezoraj w godzinach wieczorowych przy 
uliey Wiłkomierskiej Nr. 62 usiłowała popeł- 
nić samobójstwo przez zatrucie się eseneją 
oetową 20-toletnia bezrobotna piekarka Na- 
chama Płotnikówna. Karetka pogotowia ra- 
tunkowego przewiozła ją do szpitala Sawiez. 

(e) 
PRZEJECHANIE, 

Na ulicy Bakszta w dniu 10 b. m. o godzi- 
nie 14 nieustalony narazie z nazwiska do- 
rożkarz przejechał Joannę Zienkiewiczow 4. 
liczącą 77 lat, zamieszkałą przy ulicy Tokar- 
skiej 16. Zienkiewiczowa doznała ogólnego 
potłuczenia głowy i przewieziona została 
przez lekarza Pogotowia Ratunkowego do 
Szpitala św. Jakóba. Życiu jej nie grozi nie- 
bezpieczeństwo. 

OFIARY 
Dyrekcja i pracownicy Rozgłośni Wileń- 

skiej Polskiego Radja składają na bezrobot- 
nych w cełu uczczenia św. pamięci Józefa 
Łubiakowskiego, szlachetnego człowieka i ce: 
nionego artysty dramatycznego zł. 142. 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

Swoł Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. 
Chomiński. Wilno. 

Wiija u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurakcja Wiełeńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 

i) A A 

Gietda warszawska z dnia 11 II b. K. 

wALUTY I OEWiZY 

Wyd. L. 
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PAROS S, 

Czy wiecie, że... 
-— Okulary zostały wynalezione dopiero 

w II stuleciu po Nar. Chrystusa przez grec 
kiego astronoma i matematyka w Aleksan- 
drji, Ptolomeusza. 

  

— W Czechosłowacji na ogólną liczbę 
1.50 kinoteatrów istnieje 300 L dźwięko- 
wych. 

W Leningradzie został BARA przy- 
mus szkolny dla młodzieży do lat 17-tu włącz- 
nie. 

Humor. 
BEZPIECZNIEJ... 

Restrykcje finansowe w Niemczech spra- 
wiają, że pieniądz jest rzadki i nawet w han 
dlu detalicznym rozpowszechnia się coraz 
bardziej * regulowanie należności" wekslami. * 
Weksli coraz więcej w obiegu, a wartość 
ich staje się coraz bardziej problematyczną. 
W. okresie noworocznym zgłasza się pewierr 
berlińczyk do sklepu z konfekcją męską © 
wybiera u swego dostawcy kiłka koszul, za 
które płaci wekslem trzymiesięcznym. 

Na wychodnem kbhjent zwraca się 
do kupca; 

— Hm, czy wiadomo panu, że pański 
konkurent z przeciwka ofiarowuje każdemu 
klijentowi piękny prezent na Nowy Rok? 

— Ha, skoro jest pan naszym stałym 
klijentem.. proszę, oto trzy chusteczki jed- 
wabne. В 

Klijent krzywi się: — No, nie ma pam 
szerokiego gestuł # 

— Niech będzie. Ofiarowuję panu zatem 
gratis te koszule i zwracam weksel. 

Klijent waha się przez chwilę, 
rzecze rezołutnie: 

— Ostatecznie... 

nagłe 

poczem 

wolę już te chusteczki, 

(Qmerschnitt). 

  

      

  

   

                  

    

     

‚ Od piątku tylko kilka dni. * * ° s jusz Tea Harbon. Długość PE NUTS TYAN PETA NETNNTTSANETAISEATOISS EEB || 7 ATI I 
Kino Miejskie Najpotężniejaze. łydziele K 0 h ł E į a n d k S Ę zy t 1400 ata aktėw 12. Ras (ES ii iii TO [ii Ai O s ODMROŻENIE 

SALA MIEJSKA filnowe wszystkich czasów orkiestra pod batutą M. Salnickiego. | ENCYKLOPEDJA ŻYCIA CODZIENNEGO 3 Nigdy nie zapóźno A 
ulica Ostrobramska 5 PION: 4. 6, 8 i 10 wiecz, Ceny miejee: balk -т 30 gr., Je. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. — pomyśleć o swem zdrowiu, Otyginalna maść 
  

DRUGI NAKŁAD 

KALENDARZ 
ALMANACH 

KURJERA WILEŃSKIEGO 
Wszystko dla wszystkich na 304 str. 

CENA 2 ZŁ. 

Czytelnicy, którzy zgłoszą się wprost do 

naszej Administracji (ul. Jagiellońska 3—1), 

korzystają ze zniżonej ceny Zł 1.50 za eg- 

(z kogutkiem) 

„MROZOL" 
leczy i goi ranki po- 
wstałe od odmrożenia. 

Sprzedają apteki 
klady apteczne 

br. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z.P. 29. 

Akuszerka 

tembardziej jak już cierpisz na cho- 
robę nerek, pęcherza, wątroby, ka- 
mieni żółciowych, złej przemiany 

materji, na bóle artretyczne czy podagryczne, 
na wzdęcie żołądka, odbijsniu się lub skłonności 
do obstrukcji. Pamiętaj, że nigdy nie jest za- 
późno. gdy używać będziesz 

zioła moczopędne 
„DIUROL“ Gąseckiego, 
które zapobiegają nagromadzeniu się w ustroju 
kwasu moczowego i innych szkodzących zdro- 

wiu, substancji, zatruwających organizm. Wszel- 

kie bóle ustąpią, gdy wytrwale używać będziesz 

ziół „DIUROL* Gąseckiego Osłodzony odwar 

z ziół „DIUROL jest smaćzny, zupełnie nie 

szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her- 

baty. Dziś jeszcze kup pudełko orvginalnych 
ziół „DIUROL  Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy 
przekonasz się o dodatnich skutkach ich działa- 

Uroczysta premjera! Wszyscy śpieszcie ujrzeć : Najweselszy dźwiękowiec polskil 100% mówiony i śpiewany! 

UŁANI, UŁANI, CEŁÓtY MALOWANI.. 
Pierwsza polska mA komedia scėnėr. generala ay oługoszówskiegć. Muzyka W. Dana. 

mjułabiecz wos. ZUA Pogorzejsko, K. Krukowski (Lipek), A. Dym- julubi t: 
S aaa Dodatki dźwiękowe. 

sza, W. Walter, M. Frenkiel iii Dia młodzieży dozwoldne. 
Pomimo ogromnych kosztów Adas tego filmu — ceny miejsc normalne. Na |-szy seans ceny zniżone. 
Na premjerę, sobotę i niedz. honor. bilety bezwzględnie nieważne. Początek og. 4, w sobotę iniedz.og Że; 

D ISI Begins diam vės Roi W SZPONACH CZREZWYCZAJKI 
W rolach głównych: Kay Johnson, Neil Hamilton. — NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz 2-ej Na |-szy seans ceny znižone, 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS) 
Wileżska 38, tel, 9-26 

  

  

  

  

Dźwięk. Kino - Teatr | D ZIŚŁ Potężny dramat z życia Rosji 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

zemplarz broszurowany. 

—) NIEZBĘDNY W KAŻDYM РОМО (— 
A łać jako druk: 

  

       
Ostatnie dnil     Genjałne arcydzieło, o którem prasa światowa orzekła jednogłośnie, że „takłego filmu TAM Sady WA TE 

Do Administr. „KURJERA WILENSKIEGO* 

  

   

  

Е t jeszcze Przedziwne dzieje wiecznej miłości, nia zalecać je maczier DSR pniemza. RE Maria LAKNOTOWA 
Dźwięk. Kino-Teatr na której tle wykwiteją, najpięk- w Wilnie, ul. Jagiellońska 3—1. użycia na m L UA SE OGR 

nie było'* a a niejsze enoty ludzkie: Bohaterstwo, ‚ ROL“ Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają przyjmuje ©: OWIEC 
waz SA So Proszę nadeslač egz. Kalendarzy aptek! I sktady apteczne. Reg. M.S.W. 1486 ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

imponująca odwaga, koleżeństwo. obowiązki i pogarda Uekojų ATaakkch  Nalozike zi Kae eżuje = m Ww. Z. P. Nr. 69, 8520 

4 W rolach głównych: JACK Holt, Ralph Graves ; urocza posągawo-piękna Fay Gray. na P. K. O. Nr. 80.750. ' 

lica Wielka 42, NAD PROGRAM: Ciekawe dodatki. Ze względu na wysoką wartość artystyczną film dla młodz. dozwolony ч A Akuszerka 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. - Sała dobrze ogrzana. Nszwisko i imię- Do wynajęcia 

  

Uczeń 7 kl.   Śmiałowska     
  

| kiego ro 4..| _Nieztfwnat 1.gł. perła czesk. humoru, znak. boki HIM Wi gm. im. Słowackiego | przeprowadziła się m S ae. On i jego siosira filma SCK. Feldmiazezełek: Viasta Burjan Kolo udziela korepetycyj | na ul. Garbarską I m 16 CA S IN OL šu kos. prod. czeskiej p.t i wszechświat. aławy, św ek Anny Ondra, Eamon róg, Mickiewicza z polskiego, łacny, 
greki, francuskiego 
oraz in. przedmiotów 
Dowiedzieć się: ulica 
Antokolska 8 a, m. 2 
w godz 3—4 po poł. 

LLL 
OKAZYJNIE 
ubrania, obuwie, pianina, 

od lat 30tu zajmowana 
  

Film ten jest trzecim z ar konkursowego w naszem kinie. Nad program: Przebojowe dodatki d:więkowe „15-41. 
Wiekawy; tal; 15-39 ‚ 6, 8 1 1030, w dnie świąteczne o godz. 2.е) Na |-sy seans ceny zniżone 

tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

Akuszerka 

Mira frzeziń 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

  

  

Seancy o godz. 4 cjalny: iuro, 
stajnia i t. p. Doriedzieć 

się: ul. Zawalna 24, m. 2, 
godz. 19—20. 

  

DZIŚ! Wzruszaj. dramst 
LM c t PARSE AZ A, Pracownia OBUWIA 

a. zee zerwona ancerka i Fritz Koern ». Rzecz dzieje M. DRZEWIŃSKI 
się w Przemyślu i Petersburgu. 

Początek o godz. 5, w niedz. o g. 4-ej. Ceny miejsc od 30 gr. — Następny program: Córka Zorry Bonifraterska 6 Do wynajęcia 

m | PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

jj Policy przeslali używać 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

      

Ą 
#     

2 pokoje z kuchnią w naj- 
lepszym punkcie miasta 

Oglądać od 9 r. do 3 pp. 

ul. Zamkowa 3, m. 3. 

  oraz reperacje kaloszy i śniegowców.       Wygodniej i taniej! 
Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym iletnira | TWW A i i 

  

   

  

już jmujem у samochody i wiele in. ul. Mickiewicza 22, m. 

: wszelkie ubrenia do ferbowama | czyszczenia KONCESIONOWANY BLBKTROWONTER | | Zakład Fryzjerski | pozostałych z licytacji | _€, . Ne. 3083 
„Snitkin*, Niemiecka 26. 

manicure. 

  

zagranicznych ostrzy do golenia 

z chwilą pojawienia: się na rynku 

Prasownia, farbiarnie i pralnia chemiczna 

„EXPRESS" want 18. 
LOMBARD 

A ul. Biskupla 4, tel 14-10 STANISŁAW PIÓREWICZ 

  

SZOFER 

  

Wykonanie solidne. й : i Wielka 31, tei. 17.00 (od 9 ао * pp. i od 5 do = У ostrzy do golenia EN Žas UL. OFIARNA M 4, m. 9. 8070_ | м) Uwaga: CodzieR | (z zielonem prawem 
„POLONIA-LUDOWE“ „POLONIA-FAVORIT Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje. /WYKONY WA: instalacje elektryczne Kuszelewicz — | (od 9 do 2 pp.) Lombard jazdy) poszukuje po-   LB 

Lida, Żelazna 1—25, 
unieważnia zgubiony do- 

Gotową robotę przechowujemy aż do sezonu 
letniego. Sz. Klijenci z tego tytułu nie ponoszą 

I „POLONIA-LUKSUSOWE“ według wymagań technicznych, oraz wydaje pożyczki pod za- 
dzwonki sygnalizacyjne. staw złota, srebra, bry- | 

Żądać wszędzie. 
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Żądeć wszędzie. 

„„POLONOZ“ Sp. z o. o. Warszawa, Grochowska 119. 

sady bezpłatnie. 
Dowiedzieć się: Mała          
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