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Przeszłość i teraźniejszość 

W pierwszej połowie XIII w. Zakon 

rycerski Im. Najśw. Panny Jerozolim- 

skiej osiadł w ujściu Wisły i Pregoły, 

a Zakon Kawalerów Mieczowych za- 

gnieździł się u wyłotu Dźwiny i Lelu- 

py. Rozszerzając swe dzierżawy, przez 

podbój nadbrzeża morskiego ,„Krzyża- 
cy“ szli ku północy, a „Mieczowcy* — 

ku południowi. I spotkali się wresz- 

cie przy ujściu Niemna. Po zlaniu się 

w jeden ustrój prawny obu zakonów 

w r. 1237, przystąpiono do dźwięgnię- 

cia twierdzy nadmorskiej u styku ziem 

podbitych. 

W r. 1253 przy cypłu północnym 

mierzei Kurońskiej stanął zamek i 

rezydencja biskupia, a później miasto, 

zwane Kłajpedą. Strzelisty łuk granicy 

kurłandzko-zmudzkiej przecinał się tu 

z łukiem dolnego biegu Niemna, Kłaj- 

peda zajęła przeto miejsce zwornika w 

sklepieniu gotyckiem. Stała się wido- 

mym. symbołem wykończonego gma- 

chu przemocy germańskiej nad ludami 

bałtyckiemi. 

Jeszcze bezmała dwa stulecia to- 

czył Niemen swe fale ku Bałtykowi od 

tej chwili, nim zwycięstwo :grunwaldz- 

kie znalazło (nieskory i.niezupelny) 

wyraz w układzie melneńskim pomię- 

dzy Witołdem. Wielkim a Zakonem w 

r. 1422. 

Mocą tej umowy przez zachodnią 
Żmudź przenizano linję graniczną, od 

cinającą pas nadbrzeżny, trzy mile sze- 

roki od rdzennej ziemi litewskiej i od- 

dano władcom nowego zamku i mia- 

sta Kłajpedy. 

Utworzona w dańhym moinencie 

granica pozostawała nieńnaruszoną 500 

lat, skazując odłam ludu litewskiego, 
zamieszkujący tę, nadmorską: wstęgę 

Żmudzi na nieuniknioną germanizację. 

Ale przyszła wówczas i rekompen 

sata. Traktat melneński wrócił Litwie 

kraj „Zapuszczański”, dzisiejszą Su- 

walszczyznę, pozostającą 2 wieki 

uprzednio w niewoli krzyżackiej. Nie- 

men przestał dzielić od tej chwili zie- 

mie litewskie na obce sobie krainy. 

Rozwiała się prawda wieku XIV-go, 

uwieczniona przez Wieszcza w słąQ- 

wach: " 

„Tak Niemen, dawniej sławny 
„z gościnności, 

Łączący bratnich narodów dzier- 
ч i żawy, 

Już teraz dla nich był progiem 

wiecznošci...“ 

Los chcial, že wlašnie z tych nizin 

„zapuszezaiskich“, ktėre tyle w XII 

i XIV stuleciu wycierpiały od Krzyża- 

ków — wyszło odrodzenie narodu. Su- 

walszczyzna stała się w końcu w. XIX 

prawdziwym Piemontem Litwy. 

Ąż wreszcie i los Kłajpedy się prze- 

silił. Równo po pięciuset latach pękła 

granica traktatu melneńskiego. W r. 

1923 odrodzona państwowo Litwa po- 

wróciła do władzy nad ujściem Niem- 

na, Kłajpedą i częścią północną mie- 

rzei Kurońskiej. 

Należy sobie zdać sprawę, że dopie 
ro z chwiłą uzyskania portu kłajpedz- 

kiego młoda Republika Litewska we 

szła istotnie do grona państw: „bałtyc- 

kich*; zdobyła głęboki, niekrępowany 

oddech na morze. Państwowość litew- 

ska w tym momencie ujęła w dłonie 

niezastąpiony dla niej niczem atrybut 

niezależności gospodarczej, a więc i 

przesłankę istołną do utwierdzenia 

odrodzonego bytu politycznego. Kłaj- 

peda dla Litwy Niepodległej jest tem, 

czem Gdańsk i Gdynia dla Polski. 

Myśl państwowa dzisiejszej Litwy po- 

czyna to rozumieć coraz powszechniej. 

Delta Niemna, zarówno jak i han- 

dlowe jego ujście — Kłajpeda powró- 

ciły do gospodarza dolnej połowy ba- 

senu tej rzeki. Niestety jednak nie słu- 

żą one dobrodziejstwu wszystkich 

Kłajpedy. 
ziem, ciążących ku wylotowi morskie- 

mu w Kłajpedzie. Zatarg z Polską od- 

dziela do dziś od tego portu 75 proc. 

jego zaplecza gospodarczego: polskie i 
białoruskie krainy nadniemeńskie Wii 

na, Grodna, Nowogródka i Mińszczyz- 

ny sowieckej. : 

Teza polityczna odrodzonej Litwy 

nie uznała bowiem praw do współ- 

dziedzictwa historycznego Połaków i 

Litwinów... Fakt ten ciąży dziś i cią- 

żyć będzie w przyszłości coraz istot- 

niej na koniecznościach państwowych 

Litwy w jedynym jej porcie morskim. 

Przesadną wagę nadano idei nienawiś- 

ci w wychowaniu poczucia narodowe- 

go młodej Litwy: -Mściwa to siła. Ko- 

sztuje dużo zdrowia moralnego wycho- 

wanków, a często, jak i w tym przy- 

kładzie bierze ofiary: z walorów mater- 

jalnych. Nie trzeba być prorokiem, by 

suponować, że inaczej wyglądałby sta 

tut kłajpedzki w wypadku zgodnego 

pożycia Polski i Litwy. 

Traktat wersalski w art. 99 (za 

inicjatywą polskiej delegacji na'kongre 

sie pokojowym w Paryżu) oderwał w 

r. 1919 od Prus' Wschodnich obwód 

Kłajpedy i przekazał' nad nim władzę 

zwierzchnią 5-ciu głównym mocar- 

stwom sprzymierzonym. Miały być 

one piastunami tego portu do cza- 

su, nim się ustali ustrój polityczny 

zlewiska niemeńskiego. Ideą tego za- 

mierzenia było połączenie „ust z płu- 

cami“; przywrócenie integralności go- 

spodarczej obszarom basenu Niemna. 

Stało się jednak inaczej. 

Skłócona z Polską Litwa sięgnęła z 

bronią w ręku w r. 1923 po Kłajpedę. 

Zachód. zgodził się na to fait accompli 

i usankcjonował go ;konwencją kłaj- 

pedzką* z 8 maja 1924 r. pomiędzy 

Litwą a głównemi mocarstwami En- 

tenty w Paryżu. 

Restytucja praw Litwy nad obsza- 

rem Kłajpedy została po pięciuset la- 

tach dokonana. Ale niezupełnie. Ob- 

szar kłajpedzki. uzyskał bowiem au- 

tonomję terytorjalną z daleko idącemi 

uprawnieniami. Art. 2 „Konwencji 

rozciąga je na dziedziny: prawodaw- 

czą, administracyjną i skarbową. 

Dzisiaj około 80 proc. ludności 

kłajpedzkiej uważa się w duszy za 

Prusaków i ciąży kulturalnie, oraz po- 

litycznie nie do Litwy a. do Niemiec 

Sejmik autonomiczny Kłajpedy, 

chodzący z  5-cioprzymiotnikowych 

liczy w śwym składzie na 

wy- 

wyborów, 

29 posłów zaledwie 5-ciu Litwinów. 

W tych warunkach jest rzeczą zro- 

zumiałą, że i szef autonomicznego rzą-. 

du Kłajpedy t. zw.: „Dyrektorjatu” 

jest osobą bardziej nadającą się na mę- 

ża zaufania Berlina, niż Kowna. 

Zgodnie ze statutem kłajpedzkim 

szefa Dyrektorjatu mianuje rząd litew- 

ski w osobie gubernatora, ale utrzy- 

muje przy władzy zaufanie sejmiku 

Dyrektorjat upada w chwili, gdy utra- 

ci to zaufanie. Sejmik zaś, oparty na 

znacznej większości niemieckiej, hoł- 

duje sympatjom politycznym, które 

dalekie są od myśli scalenia Kłajpedy 

z Litwą pod względem duchowym i 

każdym innym. 

A więc statut autononriezny kłaj- 

pcdy w obecnej jego budowie prawnej, 

staje się znakomitym instrumentem w 

ręku polityki pruskiej i całego nacjo- 

nalizmu niemieckiego. Służy on pie- 

lęgnowaniu w nieskończoność ducha 

irredenty wśród ludności obwodu kłaj- 

pedzkiego. 
W tem miejscu spoczywa jądro 

zatargu obecnego pomiędzy Litwą a 

Niemcami w sprawie kłajpedzkiej. 

Przedstawiciel rządu litewskiego w 

Kłajpedzie, gubernator tamtejszy, P. 

Merkis jest człowiekiem jasnej myśli 

i energicznej ręki. Usunął on ze sta- 

nowiską szefa Dyrektorjatu, Niemca 

kłajpedzkiego p. Boettchera w chwili, 

gdy miał-w ręku dowody niewątpłiwej 

jego nielojalności wobec państwa. Jest 

to oczywiście. paljatyw. Radykalnym 

środkiem byłoby usunięcie źródła au- 

torytetu politycznego p. Boettchera — 

sejmiku. Zadanie niełatwe. Nietylko 

tu chodzi bowiem o formalną koniecz- 

ność podeptania w. takim wypadku 

konwencji kłajpedzkiej, a istotniejszą 

jednak trudnością jest wzrastająca si- 

ła Niemiec w życiu politycznem Euro- 

py obecnej doby. P. Boettcher opiera 

się na małym sejmiku kłajpedzkim. 

Ale mały sejmik Kłajpedy czerpie swe 

natchnienia z wielkomocarstwowej po- 

lityki Niemiec dzisiejszych. Przeciw- 

stawić się temu prądowi w pojedynkę 

Litwa nie posiada żadnej możności. 

Tem bardziej, że w handlu międzyna- 

rodowym jest od swego przeciwnika 

głęboko i istotnie-uzaležniona. 

Trudność Litwy przy obronie jei 

- kłajpedzkich interesów życiowych w 

Genewie potęguje jeszcze jedna okolicz 

ność istotnie groteskowa. Niemcy žą- 

dają od. Litwy ścisłęgo wypełnienia 

konwencji kłajpedzkiej, która jest, w 

sensie prawnym, pochodnym tworem 

traktatu wersalskiego. 

Rzesza Niemiecka stanęła w ten 

sposób pośrednio w roli stróża umowy 

międzynarodowej, zwalczanej przez 

nią tak zaciekle zawsze i wszędzie. 

Czy delegaci mocarstw zachodu w 

Radzie Ligi Narodów, będą mieli łatwe 

zadanie w takich okolicznościach? Czy 

sympatja dla konieczności życiowych 

Litwy, możliwa w tym wypadku, poz- 

woli im na pobłażanie w warunkach 

przy których Rzesza: Niemiecka staje 

się obrońcą świętości traktatu wersal- 

skiego? 

Trudno o jaskrawszy paradoks po- 

lityczny. * RAY 

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem i0-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Na konferencji rozbrojeniowej. 
Niemieckie propozycje rozbrojeniowe. 

GENEWA, 18. 2. (Pat). Dzisiaj o0- 
głoszone zostały niemieckie propozy- 
cje rozbrojeniowe. 

W uwagach wstępnych delegacja 
niemiecka oświadcza, że Niemcy są 
rozbrojone'i że ich rozbrojenie powin- 
no stanowić linję wytyczną dla rozbro 

- jenia wszystkich członków Ligi, i o- 
świadcza, że zdaniem rządu niemiec- 
kiego może odtąd istnieć tyłko system 
rozbrojenia jednakowy dla wszyst- 
kich. 

Propozycja niemiecka obejmuje 
zniesienie obowiązkowej służby woj- 
skowej, a w razie gdyby ona nie mia- 
ła miejsca, ograniczenie wyszkolenia 
rezerw, dalej zakaz używania policji 
i żandarmerji w służbie wojskowej, 
zakaz ciężkiej artyłerji poza forteca- 
mi, ograniczenie kalibru armat wew- 
nątrz fortec, zakaz czołgów, ustalenie 
dła każdej kategorji broni maksymal- 
nej eyfry w każdem państwie, zakaz 
budowy i utrzymywania fortece wpo- 
bliżu granie, ograniczenie tonnażu o- 
krętów wojennych, zupełne zniesienie 

lotnictwa wojskowego,  zniszezenie 
materjału lotniczego, zakaz wojny che 
micznej i bakterjologicznej, jak rów- 
nież przygotowań do takiej wojny. 

Co się tyczy ograniczenia budże- 
tów wojskowych, DELEGACJA .NIE- 
MIECKA SPRZECIWIA SIĘ TEMU 
KATEGORYCZNIE. Ten ostatni 
punkt zasługuje na uwagę, gdyż Niem 
cy sprzeciwiają się tu metodzie ogra- 
niezenia zbrojeń, uważanej za naj- 
bardziej skuteczną przeż niemał wszy 
stkie delegacje. Zwraca uwagę CAŁ- 
KOWITE POMINIĘCIE IDEI UMIĘ- 
DZYNARODOWIENIA LOTNICTWA 
CYWILNEGO, za którą wypowiedział 
się szereg delegacyj, jako za nieodzow 
nem uzupełnieniem wszelkiego ogra- 
niczenia w dziedzinie lotnictwa woż- 
skowego. 

Co się tyczy pozostałych punktów 
propozycji niemieckiej, to stanowią 
one powtórzenie znanych postulatów 
niemieckich, które komisja przygoło- 
waweza odrzucała już kilkakrotnie 
ogromną większością głosów. 

Siły zbrojne Republiki Litewskiej. 
„Iskra“ donosi z Genewy, że dziś 

została ogłoszona dalsza serja danych 

o sile zbrojnej poszczególnych państw 

m. in. i Litwy. 

Litwa podaje, że posiada. 19.160 

ludzi w armji lądowej w tem 1463 ofi- 

cerów, w lotnictwie zaś 769 ludzi z 

czego 104 oficerów. 

Wybuch strajku w zagłębiu 
. Dąbrowskiem i Krakowskiem. 

_ SOSNOWIEC, 18. 2. (Pat). — Położenie 
Sstrżjkowe na terenie Zagłębia Dąbrowskiego 
przedstawia się następująco: Wszystkie ko- 
palnie zrzeszone w Radzie Zjazdów Przeiny. 
słowców są dziś nieczynne. Z -pośród 10-ciu 
towarzystw na terenie Zagłębia Dąbrowskie- 
go sześć, a między niemi Tow. Wursz., Tow. 
„Czeładź*, Tew. „Saturn* i Tow. Sosnowiec- 
kie ogłosiły na swych kopalniach świętówki. 
Na innych robotniey nie przystąpili do pra- 
ey. Nie praeuje zatem w dniu dzisiejszym 
ogół górników zagłębia, t. j. 27 tys ludzi. 

Kopalnie małe, będące własnością poszcze 
gólnych osób, pracują zupełnie normałnie. | 

   Kopalnie te obejmują okeło 1500 robotaików 
2 czego na pierwszą zmianę przypada około 
758. : Ž 

Na kopalniach nie będąeych w rueha ro- 
botniey zostawili t. zw. obsługę. dla konicez- 

nych. robót. Liczba robotników, którzy nie 
przystąpili do pracy w 4 tow. kopałnianych, 
wynosiła na pierwszej zmianie 3600 osób. 
Nadmienić należy, że kopalnie, niezrzeszone 
w Radzie Zjazdów Przemysłowców, nie prze- 
thodziły zatargu zarobkowego. 

KRAKÓW, 18. 2, (Pat). — Zapowiedzia- 
ny przez Centralny Związek Górniczy strajk 
w Zegłębiu Krakowskiem rozpoczął się dziś 
reno. Konieczna obsługa na kopalniach jest 

utrzymana. W Jaworznie zastrajkcwało 3265 
górników. Na niektórych kopałniach są dzi. 
siaj t. zw. świętówki. Spokoju nigdzie nie 
zakłócono. Е к 

Silne lotniotwo to potedca ParstwiAai 
  

Proklamowanie państwa 
mandžurskiego. — 

TOKJO. 18.11, (Pat). W Mukde 
stwo mandżurskie. Ustrój tego 

migdzy republikę a monarchją. 

nie proklamowano niezależne paf- 

państwa stanowi formę pośrednią 

Na czele stol stały komitet wyko- 

nawczy. W skład nowego państwa wchodzą prowincje: Mukden, Ki- 

ryn, Hel-Lung-Kiang, a tękże okręg Je-Hol. Omawiając powstanie 

nowego państwa, przedstawiciel ministerstwa spraw zagranicznych 

oświadczył, że Japonja uzna państwo mandżurskie tylko w razie, 

o ile hędzie ono miało wszelkie cechy państwa niezależnego. 

Zerwanie rokowań chińsko-iapońskich 
SZANGHAJ, 18. 2. (Pat). Dzisiejsze 

zebranie dełegatów Chin i Japonii nie 
dało żadnych rezultatów. Prawdepo- 
dobnie Japonja przedstawi swe życze- 
nia w formie uliimatum, wyznacza- 
jąc termin 24 godzin na wycofanie 
wojsk chińskich, poczem w razie sprze 
ciwu Chin rozpocznie się wielka ofen- 

zywa japońska, 
Gen. Fen, przedstawiciel Chin, ©- 

świadczył, że jest najzupełniej niemo- 
żliwa zgoda na wymagania Japoń - 
ezyków, którzy żądają zupełnego znie 

sienia fortów Woo-Sung i Tao-Szan. 
Japończycy domagają się również u- 
sunięcia wszystkich wojsk chłńskich 
na 20 km. od Szanghaju i ujścia rze- 
ki Wang-Pu. Zdaniem przedstawicieli 
Chin, warunki te są absołutnie nie do 

przyjęcia. 
Jak doncszą z Nankinu, Chińczycy 

zdecydowani są bronić każdego ca- 
la zajmowanego terytorjum. Wzdłaż 
linji kołejowej Tien-Tsin, Pu-Kou i 
Lug-mat budowane są okopy. ciągną- 
ee się na tysiące mil. 

Ultimatum. 
SZANGHAJ, 18. 2. (Pat). Japoń- 

czycy wręczyli Chińczykom ultima- 
tum, żądające przerwania . wszelkiej 
akcji nieprźyjacielskiej oraz całkowi- 
tego wycofania 19-ej armji chińskiej 
na odłegłość 20 km. od granicy mię- 
dzynarodowej koncesji w Szanghaju 
najdałej w sobotę. O ile wojska chiń- 
skie wycofają się, wojska japońskie 
nie posuną się naprzód z terytorjum, 
przyłegającego do Hong-Kou, nie ot- 
worzą ognia, powstrzymają się od 

bombardowania i nie będą ścigały 
wojsk chińskich. Wszelka działalność 
antyjapońska musi ustać. Specjalia 
komisja ankietowa będzie wysłana, a- 
żeby przekonać się, czy wycofanie 
wojsk ehińskieh jest eałkowite, czy 
też nie. Bezpieczeństwo życia i mie- 
nia Japończyków misi być zagwaran- 
towane. Japończycy zastrzegają So- 
bie swobodę działania, o ile powyższe 
warunki nie będą przyjęte. 

Jeszcze próba pokojowa. 
TOKJO, 18. 2. (Pat). Agencja Ren- 

tera podaje: Konsul japoński w Szang 

haju otrzymał polecenie wręczenia ul- 

timatum japońskiego gen. chińskiemu 
Tsai, dowódcy 19 armji. Konsul, wi- 
dząe jednak, że jest jeszcze nadzieja 

W przededniu wielkiej ofenzywy japońskiej 
pokojowego załatwienia sprawy, nie 
wręczył wzmiankowanego ultimatum, 
teez poprostu zwrócił się do gen. Tsai 
o wycofanie wojsk z terenów, grani- 
czących z kencesją międzynarodową, 
ażeby w ten sposób uniknąć starcia 

z wojskami japońskiemi. 

Ostrzeżenia angielskie 
nod adresem Japonii. 

LONDYN, 18. 2. (Pat). — „Times* wystę- 
puje dziś z poważnem apelem do Japonji, 
wzywająe ją do mmiarkowania. Naród ja- 
poński — pisze „Timmes*,a zwłąszeza japoeń- 

scy marynarze | żołnierze uczynią wielki 
błąd, jeżeli przypuszczać będą, że względnie 
łagodne protesty i wskazania, złożone w 
Tokjo, stanowią ostatnie słowo Ligi oraz 
zalnteresowanych mocarstw. Detychczas opin 
ja publiczna nie chciała pójść za tymi, któ- 
rzy domagali się drastycznych kroków prze- 
ciwko Japonjt. $ympatja opinji była podzie- 
lona, pomiędzy Japonją a Chinami. Obecnie 
Japenja utraciła tę sympatję, którą posiada- 
ła przedtem. 

Wyhuch bomby. 
SZANGHAJ, 18. 2. (Pat). — W środkowej 

części koncesji międzynerodowej nastąpił wy 
buch bomby, który wyrządził znaczne szko- 
dy w budynkach jednej z większych firm 
japońskich. Skutkiem wybuchu jaden Chiń- 

yk został zabity a 4 rannych. 

Zatwierdzenie wyroku 
na Polańskiego, 

sprawcę zamachu na poselstwo 
sowieckie. 

WARSZAWA, 18.II. (Pat.) W dnia 
wczorajszym Sąd Najwyższy odrzu- 
cił skargę kasacyjną, złożoną przez 
„prokuratora przeciw wyrokowi Sądu 
Apelacyjnego, zmniejszającemu karę 

    

sprawcy zamachu bombowego na po-. 
selstwo sowieckie Polańskiemu z 10 
na 3 lata więzienia. 

Kronika telegraf'czna. 
— Izba Gmin odrzuciła 39 wniosków La- 

bour Party o votum nieufności dla rządu. 
— Aresztowano w New Yerku pod zarzu- 

tem sprzeniewierzenia Karola Lewina, który 
w 1926 r. odbył lot transatlantycki. 

Motywy 
GENEWA, 18. 2. (Put). — Jako pierwszy 

mówea w dzisiejszej dyskusji ogólnej zabrał 
głos delegat niemiecki Nadolny, który w dła- 
źszem przemówieniu — omiawiał i motywe- 
wał propozycje nierateckie. 

Streściwszy projekt niemieeki, Nadolny 
wysunął w spesób zupełnie wyraźny ŻADA- 
NIE REWIZJI TRAKTATU WERSALSKIE- 
GO, mianowicie jego postanowień 0 rozbru- 
jeniu Niemiec. Nowa konwencja, która bę- 
dzie przyjęta przez konferencję, musi zastą- 

pić postanowienia traktatów pokojowych, 
dotyczących rozbrojenia. Lida Narodów nie 

może pozwolić — twierdzi Nadołny — by 
jeden z ezłonków Rady Ligi był poddany 
specjalnym ograniczeniom w jednej z najwaž 
niejszych dziedzin działalności Rady. Repre- 
zentant Niemiee występuje także przeciw te- 
zie bezpieczeństwa. Wymagania bezpieczeń- 
stwa — twierdzi — nie mogą uniemożliwiać 
rozbrojenia, a tylko rozbrejenie gwarantuje 
bezpieczeństwo. Bez ciężkich armat nie mož- 
na bombardować, a gdyby nie hyły rewolwe- 
rów, na Świecie byłoby mniej wypadków. 

Nieprzychylne przyjęcie. 
GENEWA, 18 2. (Pat!. — Ogłoszone dziś 

propozycje niemieckie, jak również mowa, 
wygłoszona przy tej okazji przez delegata 
Niemiec Nadolnego spotkały się tu z nieży- 
człiwem przyjęciem. W szczególności kryty- 
kowane jest powszechnie odrzucenie projek- 
tu konwencji, opracowanego przez komisję 
przygotowawczą po 5-letnich pracach i uzna- 
nega przez ogół delegacyj za najlepszą pod- 
stawę prac konferencji. 

b Y IADOMOŚCIz KOWNA 
PROF. PAKSZTAS W NIEŁASCE. 

Niedawna rada fakultetu matematyczno- 
przyrodniczego Uniw. Kowieńskiego zapro- 
siła na katedrę geografji prof. Paksztasa, ato 
k Prezydent Republiki wyboru rady nie zat- 
wierdził. я 

     

  

   

NOWI PISMA. 

Zarząd Związku kupców, przemysłowców 
i rzemieślników Litwinów przystępuje do 
wydawnictwa nowego pisma p. t. „Wersta““ 
(Zawódj. Redaktorem pisma zostanie inż. Fr. 
Śtanajtis (niedawno kandyndat na burrei- 
strza m. Kowna). > 

Ukazał się tu pierwszy numer pisma ty- 
godniowego w języku rosyjskim p. t. „Li- 
towskij Kurjer“. 

TV ZE 

  

Wysiedłesie przedstawiciela 
biura Wolffa. 

KOWNO, 18. 2. (Pat). Ministes- 
stwe spraw wewnętrznych wydało za- 
rządzenie wysłania zagranicę pań- 
stwa przedstawiciela biura Wolfia w 
Kownie, za podawanie nieprawdzi- 
wyeh wiadomości, względnie za ai- 
mowanie swych doniesień w tenden- 
cyjnem oświetleniu, 

Rozbieżne stanowiska. 
GENEWA, 18. 2. Put). — Rokowania w 

sprawie Kłajpedy nie doprowadziły dotąd do 
uzgodnienia stanówisk tak, iż nie jest pew- 
nem, czy sprawa będzie mogła jutro wejść 
na Radę Ligi. Sytuaeja przedstawia się ohec- 
nie wten sposób, że komitet prawników nie 
jest skłonny do dania formalnej odpowiedzi 
na postawiene mu pytanie, czy odwołanie 
Boettchera jest sprzeczne, czy też nie ze sta- 
tutem Kłajpedy. Przwuicy pragnęliby w też 
sprawie zasięgnąć epinji doradczej Trybuna- 
łu Haskiego. Natomiast delegacja litewska, 
powełująe się na postanowienia konwencji, 
według których spór między jednym z Syg- 
natarjuszy konwencji, twierdzącym, że istnie- 
je naruszenie statutu a Litwą może być pod- 
dany pod decyzję haską. nie zgadza się na 
zesięganie opinii doradczej Trybunału. Syg- 
natarjusze kanwencji którymi są, jak wiado- 
mo, przedstawiciele wiełkich mocarstw, nie 
cheą apelować do Hagi jako strona, a Niem- 
cy, nie będąe sygnatarjuszem, nie megą zwró 
cić się o decyzję do Trybunału Haskiego. 

2 Białorusi Sowieck 
Zamiecie Śnieżne na Białorusi 

sewieckiej. 
Ze Stołpców donoszą, iż wobec wielkich 

śniegów oraz zamieci na terenie Białorusi 
sowieckiej pociągi przychodzą -ze znacznem 
Gpóźnieniem. Przed kilka dniami w reja- 
nie stacji Łukny w Mińszczyźnie pociąg tt- 
knął w zaspach Śnieżnych i przestał w peła 
przeszło 6 godzin zanim przybyła brygada 
robctnieza i Śnieg uprzątnęła. 

Wehee zamieci śnieżnych onegdaj na linji 
Mińsk—Niegorełoje na 75 klm. wykoleiła się 
lokomotywa peciągu wraz z wagonem poce- 
twym. Na szczęście obeszło się bez oftap, ie- 
dynie poważne obrażenie odnieśli dwaj urzęd 
niey poeztowi i pomecnik maszynisty. 

  

Masowe ucieczki włościan z ZSRK. 

W związka z zamarznięciem rzek na goa. 
nicy w ostatnim tygodniu zanotowano ma- 
sowe ucieczki z terenu Białorusi sowieckiej 
Na odeinku granicznym Dzisna w ub. tygod- 
niu zbiegło do Połski 9 włościan, na odeiu 
ku Wilejka i Radoszkowicze Raków i Iwie- 
niec 14 włościan, zaś w rejonie Rubieżewicz, 
Domaniewicz Suchodowszezyzny i Stołpeów 
32 osoby. Wielu z uciekinierów miało pa- 
marznięte ręce i nogi. Dwie kobiety i ehic- 
pak odmroziłi uszy I nosy. Odesłana ich da 
szpitala. 

Obniżenie stopy dyskontowej 
LONDYN, 18. 2. (Pat). Bank An- 

gielski obniżył stopę dyskontową z 6 
proc. na 5 proc.



  

K U R JE R 

- Painlevć tworzy nowy rząd. 
Sens moralny upadku Lavala. 

Gabinet Piotra Lavała upadł w 
anomencie wielkiej genewskiej dysku- 
sji, bezpośrednio po złożeniu przez 
delegata Francji, p. Tardieu. na ko- 
misji rozbrojeniowej projektu fran- 
cuskiego. Kryzys parlamentarny, roz- 
pętany właśnie w tej chwili jest bez- 
sprzecznie osłabieniem znaczenia gło- 
su Francji na międzynarodowem fo- 
rum akurat wtedy, gdy ważą się naj- 
donioślejsze decyzje. Klin, którym 
podważony został gabinet francuski, 
podważa zatem równocześnie presti- 
ge państwa. 

Chącą odpowiedzieć na pytanie, 
dlaczego akurat teraz zostaje Fran- 
cja narażona na przesilenie rządowe, 
trzeba sobie uświadomić bezpośred- 
nią przyczynę obałenia gabinetu La- 
vala. Potknął się on o uchwaloną już 
przez izbę deputowanych reformę 
wyborczą. Główne inowacje tej refor- 
my są dwie: 1) przyznaje kobietom 
prawa wyborcze, 2) znosi wybory 
ściślejsze. Ten drugi właśnie punkt 
stał się kamieniem obrazy dla rady- 
kałów i socjalistów i oni to w Senacie 
doprowadzili do upadku Lavala. Do- 
tychczasowa ordynacja wyborcza we 
Francji przewiduje, że o ile w .pier- 
wszych wyborach żaden kandydat nie 
uzyskła absolutnej większości, w ty- 
dzień potem odbywają się wybory 
ściślejsze, przy których decyduje już 
nie większość absolutna, a większość 
zwykła. To postanowienie znosi nowa 
reforma. wyborcza, uchwałoną już 
przez Izbę. 

Gorąca reakcja kartelu lewicowe- 
go stanie się zrozumiała, skoro zwa- 
żymy, że wybory ściślejsze były zew- 
sze najpodatniejszem polem do wszeł- 
kich machinacyj i kombinacyj par- 
tyjnych. Zwykle przy pierwszem gło- 
'sowaniu każda partja stawiała włas- 
nych kadydatów. Przeważnie żaden 
z nich przy pierwszem głosowaniu nie 
zyskiwał większości absolutnej, za- 

chodziła wówczas potrzeba: drugiego 
głosowania, ściślejszych wyborów. 
I wtedy była okazja do przeróżnych 
konszachtów. Radykali zrzekali się 
swych kandydatów na rzecz socjali- 
stów i.naodwrót, zawierano pakty, 
chwilowe sojusze — całym frontem 
ruszano do ataku i przeważnie utrą- 
cano tego kandydata, który przy 
pierwszem głosowaniu miał najwięk- 
szą iłość głosów. W tę procedurę go- 
dziła właśnie, uchwalona wbrew le- 
wicy w Izbie deputowanych, reforma . 
wyborcza. Stwarza ona jasną sytua- 
cję: już w pierwszem głosowaniu ma 
się skrystalizować opinja publiczna, 

„a nie dopiero między pierwszem a 
drugiem głosowaniem w formie pak- 
tów i konszachtów, kompromisów i 
machinacyj. 

Inde ira. Stąd wywodzi się pasja 
kartelu radykalno-socjalistycznego i 
stąd dowodzenia, że reforma ta, 
zmierzająca przecież do uproszczenia 
samej procedury i do oczyszczenia 
atmosfery jest pogwałceniem zasady 
powszechności wyborów. W” istocie 
jednak niema o tem mowy i rząd La- 
vala, forsując reformę wyborczą, 
wcale nie zmierzał do naruszenia de- 
mokratycznych zasad. Wystąpił tyl- 
ko przeciw dopuszczalności konszach 
tów partyjnych w trakcie wyborów, 
zmieniających wołę opinji pubłicznej 
i wypaczających obraz sytuacji wy- 
borczej. Właściwie — w swym naj- 
głębszym sensie — jest to, co Laval 
chciał osiągnąć przez swą reformę 
wyborczą — identyczne z tym proce- 
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EUGENJA KUBYLIŃSKA. 

sem, jaki się dokonał u nas. Chodziło 
mu o złamanie przewagi zespołów 
partyjnych, błokujących się doraźnie 
w pewnych momentach, by sfałszo- 
wać wolę społeczeństwa, chodziło mu 
o złamanie tyranji wielmoży partyj- 
nych, przez swe kompromisy sztucz- 
nie majoryzujących wysiłki wybo- 
rów. 

Inicjatywa rządu Lavala jest tera 
bardziej uzasadniona, że od szeregu 
lat we Francji dokonuje się zwrot w 
opinji przeciw hegemonji partyjnej 
i że większość społeczeństwa popiera 
stanowczo te zamierzenia rządowe. 

Ewolucja ta datuje się od roku 1924, 
kiedy zwycięstwo kartelu lewicowe- 
go zawiodło oczekiwania społeczeń- 
stwa, ponieważ karteł nie potrafił u- 
stabilizować stosunków politycznych 
we Francji. Ta zmiana poglądów za- 
znaczyła się już bardzo wyraźnie pod- 
czas wyborów w r. 1928, kiedy fak- 
tyczne zwycięstwo osiągnęli przeciw- 
nicy lewicy. Dzisiaj stronnictwa u- 
miarkowane posiadają większość w 
Izbie Deputowanych, nie mają jej w 
Senacie. To też mógł Senat wpraw- 
dzie liczbową większością obalić 
rząd, — nie może się jednak na dłuż- 
szą metę przeciwstawić olbrzymiej 
większości społeczeństwa francuskie- 

go, aprobującego stanowisko Lavala 
i jego walkę z kanszachtami i kom- 
promisami politycznych teoryj. Obec- 
ne fluktuacje polityczne we Francji. 
kryzys gabinetowy i konieczność wy- 
łonienia nowego gabinetu — nie prze- 
sądzają bynajmniej, aby stanowisko 
zajęte-przez Lavala - nie miało być 
przeforsowane «w przyszłości: - Czy 
stanie się to w drodze nowych wy- 
borów parlamentarnych, w których 
społecze ństwo zamanifestuje swą de- 
cyzję, zgodną ż tym rządem, który 
właśnie upadł, — czy w inny sposób, 
to już rzecz wtórna. 

Istotną rzeczą jest to, że wysiłki 
kartelu lewicy są ostatecznie skazane 
na niepowodzenie, bó nie mają po- 
parcia większości w społeczeństwie. 
Znamiennem jest natomiast, że kar- 
tel lewicy, walcząc e przegraną spra- 
"wę puścił się na tak ryzykowną dla 
prestige'u Francji aferę, jak rozpęta- 
nie właśnie teraz — w trakcie obrad 
genewskich — kryzysu gabinetowego. 
Okazało się tu.to samo, co i u nas 
stanowi główną cechę partyjnictwa: 
interes* stronnictwa góruje. nad inte- 
resem "państwa. Ewentualność utraty 
kiłku mandatów - dominuje nad za- 
gadnieniami bytu i powagi państwa. 

  

Konferencje u prezydenta Doumera. 
PARYŻ. 18.II. (Pat. Prezydent re- 

publiki. Doumer przyjął wczoraj 36 
deputowanych i senatorów. Jest to 
rekord w prowadzonych dotychczas 
naradach prezydenta z przywódcami 
stronnictw podczas kryzysów mini- 
sterjalnych. 

Dzisiaj prezydent będzie w dal- 
szym ciągu prow: adził rozmowy, któ- 
re zakończą się audjencję, udzieloną 
ministrowi Tardieu. Minister ten opuś 
cił wczoraj wieczorem Genewę i przed 
południem oczekiwany jest w Paryżu. 
Konferencja z ministrem wojny, pier- 
wszym delegatem do Genewy, będzie 
prawdopodobnie decydująca. Według 
informacyj z otoczenia prezydenta, 
większość polityków, z którymi wczo- 

raj prezydent Dóumer kónferował wy 
powiedziała się za zatrzymaniem mi- 
nistra wojny Tardieu w gabinecie. O- 
becnie pozostaje więc do rozstrzyg- 
nięcia, w jakich warunkach będzić mo 
żna zrealizować współpracę prawico- 
wej większości Izby z. grupami stron- 
nictw lewicowych w senacie. Roko- 
wania idą w kierunku stw: orzenia ga- 
binetu koncentracyj jnėgo. 

Z kandydatów, wysuwanych przez 
Senat, należy wymienić Barthou i 
leanneney'a w Izbie „Deputowanych 
natomiast wymieniają Pawła Painle- 
ve i Germhin Martin, Nie jest również 
tajemnicą, že gabinet koncentracyj- 
ny odpowiada poglądom no 
Doumera. ‹ z: 

Painlevė tworzy gabinet. 
PARYŻ. 18.II. (Pat.) Prezydent re 

publiki powierzył Painlevyćmu misję 
utworzenia gabinetu. 

PARYŻ, 18. 2. (Pat). W związku 
z otrzymaniem misji utworzenia ga- 
binetu Painieve rozpoczął konferen- - 
cje. Między innymi rozmawiał on z 
Lavalem, Tardieu i Herriotem. Dal- 
sze swe kroki Painleve uzależnia od 
decyzyj, jakie powezmą poszczegól- 

ne grupy parlamentarne na dzisiej- 
Szych zebraniach. 

PARYŻ, 18, 2. (Pat). W ciągu €a- | 
łego dnia Painieve prowadził pertrak- 
tacje, mające na cełu utworzenie ga- 
binetu, Między innemi przyjął delega- 
eję parłamentarnej grupy radykałów 
społecznych. Do późnego wieczoru 

"Painleve nie udzielił odpowiedzi pre- 
zydentowi Doumerowj. 

Niepodległościowcy irlandzcy zwyciężają 
w wyborach. 

LONDYN, 18. 2. (Pat). Obliczenie 
rezułtatów wyborów powszechnych 
w Irlandji postępuje niezmiernie po- 
woli ze względu na ołbrzymią frek- 

«wencję. w wyborach, dochodzącą miej 
scami do przeszło %0 proc. Przecięt- 
na frekwencja wynosi tym razem aż 
80 proc. Walka toczy się przeważnie 
pomiędzy dwoma stronnictwami, a 

mianowicie aid stó 
rządowem a stronnictwem rewolucyj- * 
nem pod przewodnictwem de Valery. . 
Dotąd ustalono tyłko 25 mandatów, 
w których rząd posiada 7 mandatów, 
partja de Valery 12, bezpartyjni 5, 
Labour Party 1. Dotychczasowe obli- 
czenia zdają się wskazywać, że zwy- 
cięstwo odniesie partja de Valery. 

  

8 Najbardziej krzepi 
świadomość, że nabyliśmy tanie rzecz potrzebną i dobrą. 

Bielizna i galanterja nabyta 

w sklepie FRANCISZKA FRLICZKI, zamkowa 9, 
Т daje gwarancję i pewność dobrego kupna. 

WI LE RSKI 

Plenarne posiedzenie Senatu. 
Uchwalenie szeregu ważnych ustaw. 

WIARSZAWIA, 18. 2. (Pat). — Na wstępie 
czwartkowego 27-go posiedzenia Senału przy 
jęto konsekwencję, dotyczącą utworzenia 
międzynarodowego towarzystwa kredytów 
hipoteczno-rolnych Przyjęto dalej konwen- 
cję o ochronie ptaków, pożytecznych dla roł- 
nictwa, układ z Czechosłowacją 0% zmianie 
kart legitymacyjnych dla komiwojażerów i 
konweńcję pocztową, zawartą w roku 1029 
w Londynie oraz dwie konwencje weteryna- 
ryjne z Francją i Bełgją. Dalej przyjęto bez 
zmian projekt ustawy ratyfikującej konwen- 
cję o traktowaniu jeńców wojennych oraz 
projekt o ratyfikowaniu konwencji z Rumun 
ja, dotyczącej wydawania przestępców i po- 
mocy prawnej w sprawach karnych. 

Następnie sen. Loewenherz przedstawił 
imieniem komisji spraw zagranicznych pro- 
jekt ustawy o ratyfikacji umowy połsko-nie- 
mieckiej o ułatwieniach komunikacji kolejo- 
wej między Prusami Wschodniemł a 3 pań- 
stwami w tranzycie przez Polskę, obszar w. 
m. Gdańska, Niemcy i naedwrót. Referent 
podniósł, że projekt ten jest jeszcze jednym 
wymownym dowodem pokojowego usposobie 
nia Połski, która czyni zadość życzeniom 
Niemiec. 

  

Projekt ustawy przyjęto bez zmiany. 
Następnie przyjęto ber zmiany projekt us 

tawy o ratyfikowaniu kowencji między Poł- 
ską a Indjami, dotyczącej stosunków handlo- 
wych między obu krajami. 

Zkołei Senat przyjął w hrzmieniu sejmo- 
wem projekt ustawy o zmianie rozporządze. 
nia Prezydenta Rzeczypospołitej, dotyczące- 
go utworzenia przedsiębiorstwa P. K. P. Iz- 
ba przyjęła następnie w brzmieniu sejmo- 
wem nowełę do ustawy 6 mierniczych przy- 
sięgłych. 

Sen. Czerwiński przedstawił sprawozdanie 
komisji gospodarstwa społecznego o noweli 
do ustawy o pomocy państwowej na odbu- 
dwę budynków, zniszczonych przez wojnę. 
Na powyższy ceł państwo wydatkowało oko- 
ło 380 milj. zł. 

Projekt przyjęto w brzmieniu sejmowem. 

Po załatwieniu jeszcze kiłku projektów 
ustaw posiedzenie zammknięto. Następne po- 
siedzenie marszałek wyznaczył na 25 b. m. 
proponując przyjęcie czwartku jako dnia 
przeznaczonego z reguły na posiedzenie ple- 
narne Senatu. Debata budżetowa rozpocznie 
się dnia 29 b. m. o godzinie 45. 

   

Olbrzymi pożar w pow. łuninieckim. 
12 gospodarstw poszło z dymem. 

BRZEŚĆ n/Bugiem, 18. 2. (Pat). — We 
wsł Choćum pow. łuninieckiego z nieustało- 
nej przyczyny wybuchł pożar, skutkiem cze- 
go spłonęło doszczętnie 12 gospodarstw wraz 
z inwentarzem żywym i martwym. Straty 

Skazanie 
na bezterminowe 

BRZEŚĆ n/Bugiem, 18. 2. (Pat). — Sąd 
Okręgowy w Kowłu na śesjł wyjazdowej w 
Prużanie rozpatrywał sprawę 22-letniego Ja- 
na Prokopczuka, m-ca wsi Perebrody pow. 
prużańskiego, oskarżonego 0 zamordowanie 
ołea swego 62-letniego Siergieja. -Oskarżony 
do winy się nie przyznał. Na przewodzie są- 
dowym stwierdzono, że oskarżony, który Żył 
£ ojcem w ciągłej kłótni na tle spraw ma- 
jątkowych, wybrał się z nim krytycznego dn. 
do lasu po drzewo. Wieczorem oskarżony 

wynoszą około 62 tys. zł. Podezas akejl ra- 
tunkowej 4 mieszkańców odniosło ciężkie 
poparzenia I w stanie beznajdziejnym odsta- 
wiono ich do szpitala w Łunińcu. 7 osób od- 

niosło mniej lub więcej ciężkie poparzenia. 

ojcobójcy 
ciężkie więzienie. 
powrócił sam, oświadczając, że ojciee udał 
slę do sąsiedniej wsi dla załatwienia pew- 
nych spraw ze swym bratem. Ponieważ do 
obiadu następnego dnia ojeiee nie powrócił, 
wszezęto za nim poszukiwania, które dopro- 
wadziły do odnałzenienia w lesie zwłok Sier 
gieja Prokopezuka z rozbitą czaszką. Siekie- 
ra leżała obok. Sąd po dłaższej: naradzie, 
zgodnie z wnioskiem prokuratora, skazał oj- 
eobójcę na bezterminowe ciężkie ae > * 

pozbawieniem wszystkich praw. 

Ks. Oskar pruski kandydatem na prezydenta 
Rzeszy. 

"BERLIN. 18. IL. (Pat) _Socjalisty- 
czny „Vorwaerts* donosi, że Hugen- 
berg zaproponuje  partji narodowo- 
socjalistycznej i Stahlhelmowi: księ- 
cia: Oskara: pruskiego, . jako: wspėlne- 

«go kandydata opozycji narodowej na 

prezydenta Rzeszy. 'Na' wczorajszem 
posiedzeniu żarządu partji niemiecko- 
narodowej książę Oskar pruski . oś- 
„wiadczyć miał gotowość .przyjęcia 
RE o 

Nowy rząd W Estonii. 
"'TALLIN, 18. 2. (Pat). Przewodni- 

czący. Stronnictyra Ludowego | pos. 
Teemant. utworzył dziś nowy gabinet, 
składający się z przedstawicieli Par- 

* tji Chłopskiej i Centralnego Związku 

Narodowego. W skład gabinetu 
'oprócz Teemanta jako premjera wcho 
dzą Tennison — sprawy zagraniczne, 
Suurscet — skrab oraz Anderkopp —- 

sprawy wewnętrzne i sprawiedliwość. 

Z komisyj sejmowych 
Przyjęcie projektu ustawy 
EE AO ludności. 

WARSZAWIA, 18. (Pat), — Na czwrt- 
kowem posiedzeniu show) komisji admi- 
nistracyjnej pod przewodnictwem wice-mar- 
szałka Polakiewicza przyjęto. w 2 i 3 czyta- 
niu rządowy projekt ustawy, zmieniającej 
rozporządzenie Prezydenta: Rzeczypospolitej 
o ewidencji i kontroli ruchu ludności. 

. Następnie komisja przyjęła w  trzeciem 
czytaniu rządowy porjekt ustawy o regla- 

: mentacji zgromadzeń. Po głosowaniu przed- 
stawiciele klubów Narodowego, PPS, Lud., 

i Ukraińskiego złożyli deklarację, że będą 
zwalczali ustawę wszełkiemi możkiwemi środ 

kami. 
о :Шаиі:іе* Senatu. 

WIARSZAWIA, 18. 2. (Pat). — Na czwart- 
*kowem posiedzeniu sejmowej komisji konsty 
tucyjnej obradowano nad referatem posła 
Seidlera o składzie Senatu. W dyskusji zab- 
rał głos poseł SZABLEWSKI (BB). W kon- 
kluzji mówca wysuwa propozycję, aby Se- 
nat składał się ze 150 senatorów, w tem 215 
reprezentanci połityczni, 2/5 reprezentanci 
zawodowo-gospodarczy i 1/5 z nominacji pre 
zydenta. 2/5 senatorów wybiera rolnictwo, 

° przemysł, handel, rzemiosło, praca i wolne 
zawody przez swoje organizacje zawodowe, 
uznane przez państwo za instytucje prawno- 
publiczne. 

W! dalszym ciągu dyskusji pos. CZUMA 
  

  

PIERWSZAKI. 
Zmierzchowi klas najmłodszych w szkołach typu gimnazjalnego 

tę nowelę poświęcam. 

L 
— U—u.. Skaranie boskie! Jaka 

szkoda, że was nie pościnałam na eg- 
zaminie wstępnym — krzyczę, wy- 
ciągając za kołnierz z kłębowiska 
splecionych ciał na podłodze jedne- 
go z awanturników. O co wam po- 
szło? 

— Oni mnie pomagali, bo Klimeń- 
ski mówi, że ja złodziej! płacze ma- 
łutki oskarżyciel. Shm on złodziej, 
Zabrał mi stałówkę. A potem przy- 
gniótł mi nogę. 

— Przygniotłem nogę niechcący, 
bo przewróciliśmy się wszyscy. I nie 
mówiłem, że on złodziej, ale samo tak 
wyszło na jego guzikach. 

Mrugam oczyma bezradnie. 

— Na guzikach? A to co nowego? 
Na jakich guzikach? 

— Zaraz pani pokażę. Liczy się 
od pierwszego z góry. A więc: zło- 
dziej — nie; złodziej — nie; złodziej! 
On ma pięć guzików na mundurku, 
mo i tak wyszło. To taka zabawa 

— Te, połicz — no raz jeszcze 
przestaje nagle płakać mały, wydzie- 
rając „z mięsem' niefortunny guzik, 
Zobacz teraz co wyjdziel 

Śmiech. 
— (o powie twoja mama, jak zo- 

baczy tę dziurę! Głuptas jesteś, zawy- 
rokowałam. „Złodziej z guzików” nic 
nie znaczy. Kto to wymyślił taką idjo- 
tyczną zabawę? 

— Trzecia klasa. 
— A wam w tę i graj! Tylko zły 

przykład może was pobudzić do dzia- 
łania. Fel A na egzaminie wyglądało 
to jak aniołki. Buzie umyte, włoski 
przycięte nad brwiami... Szastali no- 
gami, kłaniali się, potem ręce składali 
na pulpicie i ani drgnęli. A teraz co 
się z was zrobiło? Małpiszony! Ko- 
waliński, jak ty wyglądasz? Jak do- 
wódca Papuasów! gderzę beznadziej- 

nym głosem 

No, bo to nic nie pomože.- Nie 
wiem, czy to wszystkie klasy pierw- 
sze przechodzą takie wrzaskliwe 
„ząbkowanie szkolne” czy tyłko te, 
z któremi miałam do czynienia. To 
klasowe szaleństwo przejawia się, o- 
czywiście, zespołowo, Kiedy rano, za- 
nim szkoła zatętni i zadudni zwyk- 
łym hałasem, wejdzie się do klasy, 
gdzie wśród ławek gubi się ich pię- 
ciu — sześciu, można jeszcze dojrzeć 
anielskie dziecięce skrzydełka, ukry- 
te pod mundurkami. Ale niechno się 
klasa zapełni, pijana, zuchwała ra- 
dość przelewa się wśród nich w po- 
mrukach, szurgotach, szeptach, wy- 
krzyknikach, gwizdach, hukaniach i 
szturchańcach. Niespodziewane sza- 
leństwo każe im w najniebezpieczniej 
szej chwili, tuż przed wejściem nau- 
czycieła do klasy, rozpaczynać bójkę 
„Niemców* z „Francuzami“,  prze- 
biegać po pulpitach, rzucač gąbką w 
tablicę i w šcianę, a gdy się na šcia- 
nie zrobi nagła płama, krzyczeć stra- 
szliwym chórem. 

— Ol O! O! O! 
Uczą się tego po kilkunastu 

dniach pobytu w szkołe, niewiadomo 
jak i kiedy. 

Umieją za pomocą kawałka bla- 
chy i innych jeszcze skomplikowa- 
nych przyrządów naśladować dener- 
wujący szkołę dźwięk rozbitej szyby 
i potępieńczym wrzaskiem: O! O! za: 
alarmować dyżurnego nauczyciela. 
Są oszołomieni własną ruchliwością. 
Stają się niewolnikami wierzgających 
kończyn i obrotnego języka. Może 
wogóle nie zdają sobie sprawy, co 
w pewnej chwili broją ich ręce i w 
jakich okolicach znajdują się nogi. 

— Czyje to nogi wyłażą na środek 
klasy? Schować! — brzmi często na 
lekcji surowa komenda. 

Rok temu znałam miłego: chłop- 
czyka — oczko w głowie rodziców. 
Wahano się z oddaniem go do szkoły. 
Szkoda było jego włosków, ciemnych 
i łśniących, marynarskiego ubranka, 
czystych rączek i pieszczotliwej mowy 
Był tak słodkiem dzieckiem, że nie 
dowierzałam trachę, aby się stał prze- 
ciętnym pierwszoklasistą. 

Kilka tygodni pobytu z kolegami 
zmieniło go w. innego chłopaka. Wi- 
działam. jak dawał „gruszkę* zwy- 
ciężonemu drugoklasiście. Robił to 
z pasją i okrucieństwem. Powiedział: 
„Cholera“, Stało się! | 

Nawet nie mogłam się dowiedzieć, 
o co im poszło, bo każdy mówił co 
innego, dowodząc, że tamten go ,,za- 
czepil“. 

Malcy nie znają bowiem uczucia 
solidarnošci. Broją, co prawda, soli- 
darnie, ale w krytycznej chwili zwa- 
lają winę jeden na drugiego i w re- 
zultacie zaczynają płakać. Ostatnie 
to ślady słodkiego dzieciństwa! Płu. 

czący pierwszoklasista przestaje 
żeć do bandy. Zdołny jest przytulić się 
do ramienia, pocałować w rękę; a z 
mokremi rzęsami i dziecięcem drga- 
niem ust staje się tak drogi sercu, 
jakby wcałe nie był jednym z klaso- 
wych szatanków, przyprawiających 
człowieka o bół głowy po uciążliwej 
lekcji, ale skrzywdzonem dzieckiem, 
które należy czemprędzej przycisnąć 
do serca. 

Nic dziwnego, że nauczyciel sam 
już nie wie czasami czy nienawidzi 
tych dokuczliwych małców, czy ko- 
cha ich tak boleśnie i tak niecierpii- 

wie, i tak beznadziejnie. 

Zabawni są malcy na lekcjach w 
przeciągu pierwszych kilku tygodni 
zanim przywykną do szkolnych oby- 
czajów. 

Naprzykład: może taki wstać, po- 
stawić nogę na ławce i sznurować 
but. Obraca przytem językiem i ani 
dba, kiedy się groźnie parzy na nie 
go. Inni znów wybiegają ciągłe do ka- 
tedry, chcąc zajrzeć do książki albo 
coś „własnego* powiedzieć pani. 

Bywa, że któryś podczas lekcji 
podnosi rękę, a potem powiadamia o- 
becnych, że wczoraj przyjechała cio- 
cia. „Dostałem od niej ten zegarek* 
—pyszni się zadowołony. 

Może też powiedzieć co innego: 
— U nas wczoraj urodziło się 

dziecko. 
Albo: 
— Wyrwałem sobie ząb! O! Niech 

pani zobaczy. 
Jeden z maleów dłuższy czas miał 

zwyczaj wybiegać nagle z ławki i ga- 

łopować po klasie. Szczerze zapew- 
niał: 

—. Nie mogę wytrzymać! 
Był taki malutki—oczki mu błysz- 

nale- 

(BB) wysuwa tezę równorzędności :óbu leb, 
t. j. Sejmu i Senatu, poczem akceptuje propo 
zycje podmiesienia liczby członków Senatu 
do 166. FICHNA ' (BB) uznał konieczność 

+ wprowadzenia. do Senatu reprezentantów ży- 
cia gospadarczego i zawodowego. Pos. MAC- 

 KIEWIICZ (BB) wskazał, że ścieśnianie kom- 
pełenc enatu prowadzi do: jego zbędności, 

z drugiej strony jednak mówca opowiada 
Się przeciwko równoprawnieniu „obu. Izb, 
przeciw czemu przemawiają względy techni- 
czne. 

  

Szkoły PTE 

"WARSZAWA, 18. (Pat). — Na .czwart- 
kowem posiedzeniu Raj komisji oświa- 
towej dyskutowano dalej nad projektem: us- 
tawy o szkołach niepaństwowych. Przedsta- 
wiciełe klubów. opozycyjnych ustosunkowali 
się negatywnie do projektu ustawy. Waru- 
nek łojalnego ustosunkowania się szkół do 
państwa był przedmiotem specjalnych ata- 
ków. Posłanka JAWORSKA, przewodnicząca 

komisji, uzasadniła konieczność zaznacze- 
nia w ustawie wymagania od założycieli i 
kierownictwa szkół lojalnego  ustosunkowa- 
nia się do państwa i popierała słuszność 
swojej tezy przykładami. Wiceminister Wt 
R. i O. P. PIERACKI podkreślił, że ustawa 
jest zgodna z konstytucją i w niczem nie gro 
zi szkołom lojalnym wobec państwa ś stoją- 
cym na odpowiednim poziomie naukowym. 
Wiełka ilość szkół prywatnych zmusza Min. 
do roztoczenia nad niemi specjalnego nadzo- 
ru i opieki. 

czały, czerwone usteczka rozchylały 
się w milczącym uśmiechu. — Nie, 
on nie mógł wytrzymać. Zresztą może 
na innej lekcji chłopiec tegoby nie 
zrobił. Nie jestem wzorową nauczy- 
cielką. Rzadko bywam z siebie zado- 
wolona. Kocham tyłko swoje kłasy. 
A to najgłupsza matka potrafi. Dziw- 
nie się czułam; gdy przeszłego roku 
w pierwszej klasie znalazł się mój 
własny syn. Nie mogę powiedzieć, że- 
by to był najlepszy uczeń. Uczył się 
nieźle, ale był niesłychanie „trudny *. 
Należał do tych uczniów, którzy spra- 
wiają, że nauczyciełka, wychodząc z 
klasy, dotyka ręką gorącego czoła i 
myśli, że chciałaby się znaleźć dale- 
ko, daleko od szkoły, w szumiących 
uściskach wiosennego wiatru i sam 
na sam z błękitem w górze. 

Chłopcy pilnie baczyłi na mój sto- 
sunek do syna. Wietrzyli możliwą 
niesprawiedliwość. 

Narazie pewne zdziwienie. 

— Tak pani krzyczy na swego 
synka? — dziwił się zgorszony Mach- 

lecki. 

Ale podejrzliwość trwała. A nuż! 
Lekkie uśmiechy, baczne spojrzenia, 
wzmożona dokuczliwość w stosunku 
do kolegi, posiadającego matkę wśród 
nauczycielskiego „Olimpu*. 

A czasami coś bolesnego: 
— Kowaliński, pisz prędzej. Nie 

mogę dla ciebie zatrzymywać całej 
klasy — irytuję się w czasie jakiegoś 
dyktanda. 

— Tak, ale kiedy Zbyszek zmie- 
niał stalówkę, to pani się zatrzymała! 
—azakipiał nagle niegrzeczny chłopak. 

— Ty już trzeci raz zmieniasz 
stalówkę — odparłam spokojnie, cho. 
ciaż oburzona do głębi tą miespra- 
wiedliwością. 

Nr. 40 (2282, 

Akademja ku czci 
Leona Wasilewskiego. 
W Warszawie odbyła się przeć 

paru dniami uroczysta akademja dla 
uczczenia 40-lecia pracy społeczno-po- 
litycznej Leona Wasilewskiego, u- 
rządzona staraniem Komitetu zrzeszo- 
nych w „Prometeuszu narodów u- 
jarzmionych ' Wschodu (Ukraina, 
Gruzja, Azerbejdżan, Turkiestan, Ta- 
tarzy itd.). Na sali obecni byłi licznt 
przedstawiciele emigracji politycznej 
narodów Wschodu oraz wybitni przed 
stawiciele społeczeństwa polskiego, a 
wśród nich pp. Wacław Sieroszewski, 
prezes Bukowiecki, Al. Lednicki, St. 
Stempowski, prof. Handelsman, sen. 
Siedlecki, mec. Łypacewicz oraz sze- 
reg posłów i senatorów i przedstawi- 
cieli prasy. Za stołem prezydjalnyn: 
zasiedli przedstawiciełe narodów uja- 
rzmionych z prof. Smal Stockim na 
czele. 
Jubilat został uroczyście wprowadzo- 
ny na salę przez przedstawicieli mło- 
dzieży emigracyjnej poczem powitał 
jubiłata krótkiem przemówieniem pra 
fesor Smal Słocki. Następnie zabrał 
głos b. minister. rządu ukraińskiego. 
dr. M. Kowalewski, który przedstaw 
całokształt pracy, połitycznej i publi- 
cystycznej jubilata. | 

Jubilat podziękował wzruszonym 
głosem za manifestację sympatji i 
zwracając się: do przedstawicieli na- 
rodów ujarzmionych, zakończył swe 
przemówienie po ukraińsku „borite- 
sia—poborete“ (walczcie a zwycięży- 
cie). Licznie zebrana na' sali publicz- 
ność powstała z miejsc i zgotowała ju- 
bilatowi długą owację: -Następnie pra 
fesor Smal Stocki doręczył jubiłatowi 
dar pamiątkowy—tarczę z herbami 
narodów ujarzmionych | Wschodu. 
Chór ukraiński im. Łysienkł pod ba- 
tutą Sołohuba wykonał szereg pieśni. 

Nowelizacja zaopatrzenia 
inwalidzkiego. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

‚ pierw: otne, zamierzenii rządi w 
kierunku cofnięcia zaopatrzenia ze 
Skarbu państwa t. zw. niskoprocento- 
wym inwalidom, uległy zmianie. 
Wszyscy .inwalidzi, .Którzy dotąd po- 
bierali zaopatrzenia będą je pobierali 
nadal, natomiast rząd projektuje uzy- 
skanie pewnych oszczędności budże- 
towych przez zróżniczkowanie rent 
inwalidzkich, drogą zaprowadzenia 
klasyfikacji miejscowości... 

Dzisiejsze plenum Sejmu. 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Dziś odbędzie się plenarne posie- 
dzenie Sejmu którego porządek dzien- 
ny wzbudza duże zainteresowanie, za- 
wiera bowiem szereg spraw interesu- 
jących szeroki ogół społeczeństwa. M. 
in. odbędzie się 'dysktisja nad projek- 
tem pewnych zmian-w postanowienite 
o Izbach Przemystowo-Handlowych, 
„dyskusja nad wnioskiem klubu PPS. 
w sprawie t. zw. sezonu martwego, 0- 
raz I czytanie nowych projektów u- 
staw, wniesionych przez rząd do Sej- 
mu, m. in. o obowiązku płacenia skła- 
dek na rzecz Kościoła Katolickiego, 
o opłatach stemplowych, o noweliza- 
cji ustawy emerytalnej oraz o zmianie 
niektórych przepisów qotyczących 
finansów komunalnych. 

Żar pustyni... Żar miłości... 
eto dwa czynniki wielkiego filmu 

KWIAT ALGIERU 
ZROZUMIAŁA... 

— W biurze, opowiada urzędniczka, ma- 
my teraz nowego szefa, bardzo inteligentne- 
go i wykształconego człowieka. Powiedział 
nam, że człowiek pochodzi od Darwina. 

Głos mój nabiera twardych akcen- 
tów. Robię się sztywna i „urzędowa”. 
Już się nie uśmiecham oczyma do 
klasy, bo na sercu spadają mi gorące, 
niewidzialne łzy. 

Postanawiam wogółe trzymać się 
w ramach, nakreślonych przez ko- 
nieczność spełnienia urzędowego obo- 
wiązku. Zesztywnieć: Okólniki i pa- 
ragrafy wystarczą do porozumienia 
się z tą niewdzięczną bandą. A serce 
niech milczy, bo to są zbyt bołesne 
rzeczy. 

Widzę, mimo spuszczonych oczu, 
że po klasie przechodzi falowanie i 
szepty. 

— Osiał! Bałwan! wybucha parę 
przyciszonych syków. 

Cicho! mówię groźnie, ale wiem, 
że epitety mają na celu  Kowaliń- 
skiego. e 

- Chłopcy siedzą równo i spokojnie. 
To jest cicha i przychyłna manife- 
stacja. Spoglądają na mnie ukrad- 
kiem z nieśmiałem wezwaniem do 
uśmiechu. Nie daję się. Oddawna prze 
cież starali się napoić mię goryczą... 
Bo te niesłuszne posądzenia!.. Zby- 
szek nie przejmuje się tą sprawą. 
Zajęty jest wsadzaniem pałca do 
spuszczonego oczka na pończosze, 
mając nadzieję, że dziurka zdobędzie 
upragnione rozmiary. Udaję, że go 
nie widzę, bo fala goryczy obejmuje 
wszystkich w klasie. Zbyszek stara 
się wyzyskać w pełni swoje roztarg- 
nienie i wywala język w stronę Ko- 
walińskiego, co baczni koledzy przyj- 
mują krótkim, stłumionym  śmie- 
chem. i 

Dyktuję dalej powali i dobitnie. 

(B. n.) 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Praca nad wychowaniem działaczy 2 

Czynny opór policji. 
W dniu wczorajszym wieś Świece, 

sm. bieniekiej była. widownią nieno- 

towanego dółychezas zajścia, Do do- 

mu Szafranowiczów, podejrzanych o 

szkodłtwą działalność wywrotową 

przybyło kiłku funkejonarjuszy P. P. 

«elem przeprowadzenia rewizji. Sza- 

franowiez z synami począł stawiać o- 

pór, usiłając nie wpuścić do domn 

policjantów. Mimo oporu policjanci 

weszli do mieszkania przystępując do 

swych słażbowych czynności. Wów- 

<zas Szafranowicze porwali drągi i 

sk i rzucili się na policjantów, gro- 

ae zabiciem, jeżeli nie opuszczą 'do- 

mu. Połiejanci zachowali się z całą 
godnością i nie struciwszy ani na 

chwilę zimnej krwi. bronią nie za- 

  

grozili. Widząe to Szairanowieze po- 
ezęli jeszcze bardziej atakować. Pod 
razami kijów i drągów padł nieprzy- 
tomny jeden z policjantów, dwaj inni 
pokałeczeni i okrwawieni opuścili 
dom. Niezwłocznie wezwano pomoc. 
Tymczasem  Szafranowicze poczęli 
nawoływać mieszkańców do dalsze- 
go bicia poliejantów i gdyby nie szyb- 
ka pomoe, podburzeni wieśniacy nie- 
chybnie rzuciliby się na pobitych 
stróżów bezpieczeństwa. Przybyła 
pomoc w sile 4 policjantów: zdołała 
uspokoić wzburzony tłum i przywró- 
tić we wsi porządek. Szafranowiczów 
aresztowano. Ciężko pobitego polic- 
= odwieziono do szpitala. (4) 

Zastrzelenie prawostawnego 
duchownego na granicy. | 

Na odcinku granicznym  Rubieżewicze 
«onegdaj został zastrzelony przez patrol s0- 
wieckiej straży granicznej duchowny prawo 
sławny b. parafji borysowskiej ojciee Łu- 
%Kasz, Duekowny, wraz z kilku włościanami, 
usiłował w rejonie wsi granicznej Tomki 

przekroczyć granieę, lecz. zauważony przez 
żołnierzy sowieckieh zasypany został gradem 
kul i zabity na miejseu. Z kanonady sowiec- 
kiej eało wydostał się tyłko niejaki Lutonek 
Michał, który mimo rany w nodze przedostał 
się na teren polski. 

Napad wściekłego wilka 
na samotnego przechodnia. 

Niezwykła przygoda spotkała mieszkańca 
wsi Ozoroki gm. jaźwińskiej Adama Staro- 
wicza. Przechodząc lasem pomiędzy wsiami 
©zoroki a Łyniszki został napadnięty przez 
"wściekłego wilka, który rzucił się na wieś- 
niaka gryząe mu ręce i usiłnjąc go udusić. 
*©szołomiony tym atakiem Starowicz nie tra- 
& jednak przytomności wyciągnął błyska- 

znie z eholewy móż I ugodził nim kilka 
   

krotnie wściekłe zwierzę. Wilk jednak mimo 
ran ponawiał kłlkakrotnie atak ł tylko po 
kilku dalszych ciężkieh ciosach padt martwy. 
Nieprzytomnego wieśniaka znaleźli w losie 
mieszkańcy wsi, którzy przywieźli go do 

znanej tekarki wioskewej Michaliny Dańko- 

wej, która nieznanemi Środkami i ziołami 
zdołała (uratować Sturowieza od niechybnej 
śmierci. 

Tragiczna śmierć niemowięcia. 
We wsi Adamowieze gn. hancewiekiej 

<zdarzył się wstrząsający wypadek. Miano- 

wicie podezas nieobecności matki Janiny 
Surkowej do mieszkania zakradła się świnia, 
Która odgryzia rękę 6 mies. dziceku. Po pew 

nym ezasle przybyła do mieszkania mat- 
ka znalazła już nieprzytomne dziecię 1 za- 
nim wezwała pomoc lekarską niemowię 
zmazrło. tej. 

Z życia społecznego Opsy. 

Zdawałoby się że Opsa położona, zdala 

d centrum kultury nie wyjawia żadnej ak- 
kywnej siły, w pracy państwowo- twórczej na- 

szego młodego państwa 
Zarzut taki byłby niesłuszny. Opsa tętni 

iem bardziej impulsywnem, niż inne prze- 
1e miasteczka prowincjonalne naszej zie: 
Praca społeczno-oświatowa na terenie 

maszego miasteczka powoli wchodzi na nor- 
smałne tory, Ton i kierunek tej pracy nadaje 

przedewszystkiem miejscowe nauczycielstwo 

«szkoły Powszechnej i. szkoły Rolniczej. 

Wi Opsie istnieje „Związek Strzelecki", 

"który pod sprężystem kierownictwem. preze- 

sa p. Pomietlaha, stale się rozwija powięk- 
szając swoje szeregi nowymi: członkami. 

W Związku Strzełeckim, który do niedaw. 
na spał błogim snem. obecnie wre praca — 
dwa razy w tygodniu jest prowadzona Świe- 
lica, uruchomiona bibljoteka, wykłady wie- 

-czorowe z przeźroczami, chór, zabawy i 

przedstawienia w których Związek Strzełec- 

*ki wykazał zdolności artystyczne. 

Przysposobienie wojskowe prowadzi ener- 

gicznie sierżant Szczepanik. 

Opsa może się poszczycić i tem, że tu zo- 

*stał zorganizowany ośrodek Uniwersytetu Lu 
dowego z ramienia Okr. Z. Mł. Wiejsk. 

Wyklady odbywają się co trzy tygodnie 
©w Szkole Rołn. zainteresowanie tut; społe- 

-czeństwa jest duże. tak że Sala wykładowa 

"stale jest przepełniona słuchaczami. 

Miejscowa inteligencja, która przedtem 

żyła w myśl powiedzenia „każdy sobie rzep 

škę skrobie“, obecnie stworzy: 'gwarte ogni- 

  
  

  

       

  

wo w łańcuchu wspólnej pracy kult.-oświa- 
towej. 

Często odbywają się zabawy, przedstawie. 
nia i miłe wieczorki, na których panuje mi- 

ły, towarzyski nastrój. 
Społeczeństwo miejscowe widzi w swej 

Szkole która mieści się obecnie w innym oka- 
załym gmachu, prawdziwe źródło wiedzy i 

dobrego wychowania i z wielkim szacun- 
kiem odnosi się do wszelkich poczynań Szko- 
ły. Dziatwa szkolna odegrała kilkakrotnie 
przedstawienia wykazując niepospolite zdol- 
ności. 

Podczas Bożego Narodzenia urządziła 
Szkoła dzięki pomocy miejscowego społe- 
czeństwa piękną choinkę dla dziatwy, pod- 
czas której św. Mikołaj obdarzył 320 dzieci 
różnemi podarkami. 

Było miło i gwarnie wśród milusińskich. 
Dlatego też nałeży się uznanie i szacunek 

tym jednostkom z pośród . nauczycielstwa 

którzy nie szczędząc swych sił oddają swą 
ofiarną, mrówczą pracę dla dobra ogólnego. 

„Mir“. 

  

Postawy. 
Profanacja cmentarza. 

Onegdaj na cmentarzu koło wsl Kozice 
gm. postawskiej ujęto na gorącym nezynku 
protanaeji krzyża rodziny Szurków bezboż- 
nika Prońkę który od dłuższego już czasu 

grasował po cmentarzach, niszcząc krzyże i 

„ogrodzenia ementarne. Przy zatrzymanym 

znaleziono piłę i tnne narzędzia do niszcze- 
nia nagrobków. 

Prońkę skierowano do dyspozycji władz 
Sledezo-sądowych, te). 

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

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

Miejski 
Kine - Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

o
.
 ozś NIEWINNY GRZECH 

Sałonowy dramat dźwiękowy. 

W. rolach głównych: Colleen Moore i Antonio Moreno. 

Następny program: ROMANS z Gretą Garbo i Levis Stone. 
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JAKÓB WINER i S-ka 
LID A, Suwałska 58, tel. 30 (obok kino-teatru Nirwana) 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 
oraz futra | okrycia damskie | męskie. 

  В ннн 
Lida. 

Oj te kobiety! 

Przed kilkunastu dniami podaliśmy wia- 
<domość © napadzie rabunkowym na osobę 
Kazimiery Rogojszo w Lidzie. Jak się oka- 
zuje cała historja napadu została zmysłona 
przez mełdującą, która w obawie przed wy- 
mówkiami męża za które musiała 
zgubić względnie uregułować niemi jakieś ra 
<chunki prywatne, o których mąż nie wie- 
<driał — napad symulowała. I wierz tu ko- 
fbietom, które nawet napady umieją symuło- 
"wać!... 

Niesłychane rzeezy siłę dzieją wśród ek- 
"scentrycznych kobiet nawet w Lidzie. 

Ze Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet. 

Jak się dowiadużemy ruchliwy Związek 
Pracy Obywatełskiej Kobiet w Lidzie, który 
prowadzi dożywianie po szkołach powszech. 
nych, Ochronkę, Stację Opieki nad Dziec- 
Ikiem i Matką i t. p. występuje z nowym pro- 
gramem pracy na terenie lidzkini. Oto w so. 
boty po pierwszym i piętnastym każdego mie 
siąca urządzać będzie w Kole Polek o go- 
sdzinie 18 wieczory dyskusyjne, w których 
ae będą udział wszystkie członkinie Związ- 
ku. 

Dyskusje toczyć się będą na różne tematy, 
Które pozwołą na wymianę myśli oraz więk- 
Sze zżycie towarzyskie. Brawo Obywatelki 
-Związkowsrczyniel 

Ośrodek Literaeki w Lidzie. 
Lida, dziś dość wyraśnie występująca na 

widowni życia gospodarczego, politycznego i 
Multuralnego staje się ośrodkiem -literackim, 
® którym wzorem innych miast będą się od- 
bywać systematycznie „Czwartki Literackie”, 

Pierwszy Czwartek Literacki odbędzie się w 
dniu 25 lutego, na który przyjezdni prele- 
genci z Wilna i Nowogrėdka wygloszą dwa 
odczyty. Czwartki Literackie będą się odby- 
wały w Kole Połek w godzinach, które za kil 
ka dni podamy. Tak piękną inicjatywę zaw. 
dzięczać należy Związkoki Literatów i 
O RAKSIZY Województwa Nowogródzkiego. 

"Strajk w fabryce „Ardal* trwa. 

Trwający od piątku strajk 
fabryki „Ardal*, który wynikł na tle obniż- 
ki płac, przeciąga się w dalszym ciągu. 
Część robotników najbardziej potrzebują- 
cych otrzymała zapomogi doraźne, na które 
założyły się dobrowolne składki bezrobotnych, 
otrzymujących ząsiłki z funduszu bezrobocia 
Świadczy to o solidarności członków tutej- 
szych robotników związków zawodowych. 

   

Zamach samobójczy. 
Ż powodu niesmak rodzinnych dokonała 

samobójstwa przez wypieie eseneji oetowej 
19-letnia Mowszowiczówna Chana, mieszkan 
ka Lidy, która po przewiezieniu do szpitala 
żydowskiego zmarła na drugi dzień. Mawszo 
wiezówna zamieszkiwała przy rodzicach. 

Nowa linja kolejowa w woj. 
wileńskiem. 

Odcinek kolejowy Iwacelewicze — 
Telechany w dyrekcji wileńskiej, który 
służył dotychczas jedynie do użytku 
gospodarczego kolei, zamieniono na 
zwykłą linję kolejową. 

Na tym nowym odcinku kolejowym 
otwarty został ruch osobowy, bagażo- 
wy i towarowy. 

robotników - 

K.U.RJ.E R, W.IDERSKI 

społecznych. | 
Relacja z przebiegu kursu regjonalnego w Wiinie. 

Podjęło ją Towarzystwo Popiera- 
nia Wiedzy Regjonalnej w Warsza- 
wie organizując ostatnio we wszyst- 
kich większych ośrodkach państwa 
kilkudniowe kursy — o przemyśla- 
nym programie i doborze prelegen- 
tów. 

Przed kilkoma dniami zakończył 
się właśnie taki kurs w Wilnie, zasi- 
liwszy grono kilkudziesięciu działa- 

  

   

  

czy z terenu: ziem wschodnich — w 
pożyteczne wskazówki, jak nal 
prowadzić pracę obywatelską na pro- 

wincji. 
Organizacja kursu przeprowadzo- 

na została przez.delegata T-wa PWK. 
p. Zygmunta: Pastuszyńskiego przy 
współudziale prezydjum Sekcji Kul- 
turalno-Oświatowej, BBWR. < 

Kurs. otworzył pięknem przemó- 
wieniem w dniu 12 b. m. „przewodni- 
czący wspomnianej sekcji wizytator 
O. S. p. Mieczysław . Matuszkiewicz. 

Rozkład zajęć kursów. był. nastę- 

pujący: 
Bezpošre *dnio po inauguracy, jnem 

przemówieniu dwugodzinną prelekcję 
wygłosił p. poseł Siedlecki z Warsza- 
wy, poświęciwszy ją omówieniu ide- 
ółogji i znaczenia obozu: Marszałka 
Piłsudskiego. Następny również dwu- 
godzinny wykład w dniu otwarcia 
kursu miał naucz. szk. średń. w Wii- 
nie p. Krawiec, mówiąc o udziale 
ludności Wileńszczyżny w walkach o 

Niepodległość Polski. ; ; 
° № godzinach wieczornych . poseł 

Siedlecki rozpoczął dyskusję "nad 
swym referatem, która wykazała wy 
soki poziom wyrobienia obywatelskie 
go słuchaczy. 

Największa ilość w Ataldów przy- 
padła w dniu kursu, t. j. 13 b. m. 

Pierwszy wykład p. t. „Zadania spo- 
łecznych organizacyj na danym tere- 
nie i typy tych organizacyj* wygłosił 
instr. oświaty pozaszkolnej O. S. p. 
Edward Stubiedo; drugi — na temat 

znaczenia prasy regjonalnej i jaki 
winien być do niej stosunek działa- 
cza społecznego wygłosił redaktor 
„Gospodarza Kresowego p. B. W. 
Święcicki; trzeci p. t. „Wieś i miasto 
jako ośrodki pracy społecznej” p. 
Zygmunt Pastuszyński z Warszawy; 
czwarty p. t. „Marzenia. młodego Po- 
laka“ przedstawiciel Legjonu Mło- 
dych p. Stefan Jędrychowski. 

Punktem kulminacyjnym progra- 
mu kursu w tym dniu była ostatnia 
zkolei prelekcja Prezesa Rady Woje- 
wódzkiej BBWR .p. senatora Witolda 

    

Abramówicza p. t. „Współżycie na- 
rodowości na Ziemiach Wschodnich*'. 
W godzinach poobiednich uczestnicy 
kursu zwiedzili Wilno pod przewod- 
nictwem p. Krawca, wieczorem zaś 
wzięłi gremjalny udział w „herbatce 
towarzyskiej“ zorganizowanej w Ка- 
synie Oficersk. 3-g0 baonu Saperów 
wespół z odbywającym się jednocze- 
śnie kursem Związku Pracy Obywa- 
telskiej Kobiet. 

Przemiły od początku nastrój spo- . 
tęgowało przemówienie p. senatora 
Abramowicza, który nawiążawszy da 
tradycyjnej gościnności b. stolicy 
Litwy wezwał zebranych działaczy 
z różnych zakątków kraju: do pod- 
trzymania z nią jak najbardziej Ści- 
słego kontaktu. W trakcie „herbatki* 

przygrywała dzielnie orkiestra sape- 

rów. poczem: nadspodziewanie dolą- 
czona została „część* wokalno-mu- 
zyczna zainaugurowana przez p. prof. 
Gawrońską, która zasiadłszy do for- 
tepianu „odśpiewała kilka piosenek. 
„obejmując . następnie batutę nad 
„chórem. uczestników* tegó wie- 
czorku. 

"W. trzecim dniu kursu miał się od- 
być odczyt p. Wojewody Wileńskiego 
Beczkowicza na temat zadań. władz 
państwowych i samorządu terytorjal- 
nego na ziemiach wschodnich, lecz nie 
stety nawał zajęć p. Wojewody, unie- 
możliwił wykonanie tego zamiaru. 

W zastępstwie p. Wojewody omó- 
wit ten temat pp. radca Reiss i zast. 
naczel. wydziału śamórządówego | wo- 
jew. p. B. Dzenajewicz. 

Również w dniu tym odpadł -wy- 
kład p. t. „Regjońaliżm a dziełnico- 
wość* który miał wygłosić dr. Leowin 
ż Warszawy. Program kursu zamknę- 
ła dwugodzinna prelekcja posła Pu- 
zyńskiego z Warszawy p. t. „Czem jest 
„Państwo i Polska na tle innych 
państw. : 3 

Na zakończenie w imieniu słucha- 
czy kursu zabrał głos p. Gawda, dzia- 
łacz z terenu powiatu wil.-trockiego, 
który w niezwykle serdecznych, a 
mocnych słowach złożył podziękowa- 

  

"nie organizatorom i prelegentom kur- 
su. 2 3 

Nadmienić trzeba, iż kursiści korzy- 
stali z nocłeęgów w Gospodzie T-wa 
Krajoznawczego przy ulicy Św. Anny, 
oraz stołowali się w jadłodajni Zw. 
Pracy Ob. Kobiet przy ulicy Jagielloń 
skiej 3. Wykłady odbywały się w sali 
Sekretarjatu Wojew. BBWR. przy ul. 
Zawałnej 1: 

* V. 

  

Kasa Chorych miejscem zbiórek 
podejrzanych indywiduów. 

Podczas zarządzonej obławy aresztowano 15 opryszków. 
Do wiadomości władz śledczych . doszło 

ostatnio, że w gmachu ambułatorjum Kasy 
Chorych, przy uliey Dominikańskiej zauwa- 
żene ostatnio grupki podejrzanych osobni- 
ków, którzy bez potrzeby kręcą się w kory- 
tarzach | poczekalniach gmachu, Przedwczo- 
raj pewna grupka tej samej kategorji osob- 
ników wszezęła między sobą bójkę, którą 
zlikwidowała policja. 

Zarządzone obserwację podezas której u. 
stalono, że lokal ambulatorjum Kasy Che- 
rych stał słę ostatnio terenem zbłórek dla 

złodziei, którzy omawiają tam noene wy- 
prawy i układają płany dalszych „wystę- 
pów*. Wi związku z tem polieja śŚledeza 
przeprowadziła w dniu wezorajszym w loka- 
lu Kasy nagłą obławę, podczas której zatrzy- 
maro 15 podejrzanych indywiduów, w tem 
kilku znanych policji zawodowych złodzie, 
którzy nie mogli wskazać przyczyny dia htó- 
rej przebywają w lokału Kasy Choryeh. 
Wszystkich zatrzymanych osadzono w aFesz- | 
cle centralnym. (e). 

  

KRONIKA 
Dziś: Konzada. 

Jutro: Leona. 

  

Piątek 

19 Wschód słońca — g. 6 m. 35 

katy Zachód , —g.lóm3I 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. $. B. 

w Wimie z dala 18 Il — 1932 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 779 
Temperatura średnia — 7? C 

> najwyfszai — |? C. 

. najniższe — 14 C 
Opad: — 
Wiata: połudn.-zach. 

Tendencja: wzrost, potem spadek. 

  

Uwsgi: pogodnie. 

OSOBISTA 
— Wyjazd prezesa Dyr. P. 1 T. Prezes 

Wiil. Dyr. Poczt i Tel. p. inž. Karol Żucho- 
wicz wyjechał w dniu 19 lutego b. r. w spra. 
wach służbowych na kiłkudnowy pobyt do 
Warszawy. 

Kierownictwo Dyr. objął w zastępstwie 
Naczelnik Wydziału p. inż. Mieczysław No- 

wicki. į 

MIEJSKA. 
— Rewizja gospodarki Komunalnej Kasy 

Oszczędności. Onegdaj odbyło się posiedze- 
nie organizacyjne wyłonionej na ostatni 
posiedzeniu Rady Miejskiej Komisji Rewiz, 
nej Komunalnej Kasy Oszczędności Komi 
ukonstytuowała się w sposób następują 
przewodniczący prof. dr. Witołd Staniew: 
zastępca przewodniczącego p. Edmund Jako: 
bini, członkowie: Hackeł, Krasnowski i Iroc 
ki. W: dalszym ciągu posiedzenia zapadła 
uchwała przeprowadzenia dorocznej rewizji 
gospodarki Komunalnej Kasy Oszczędności 
oraz przeprowadzenia co kwartał kontroli 
rachunkowości i ksiąg. 

— Groźba redukcji w wydziale podatko- 
wym Magistratu. W związku z. podaną przez 
nas wiadomością o projekcie władz rządo 
wych powierzenia egzekucyj podatków wy 
łącznie władzom skarbowym, z wyłączeniem 
z tej akcji Magistratów, w. dniu wczorajszy m 
do wiceprezydenta Czyża zgłosiła się dele- 
gacja pracowników wydziału podatkowego 
Magistratu, prosząc o podjęcie przez Magi- 
strat kroków u czynników miarodajnych, w 
celu zrobienia dla Wilna wyjątku, gdyż za- 
legalizowanie tego projektu spowoduje utra- 

          

tę pracy zgórą 100 pracowników*i to prze- 
ważnie etatowych, którym samorząd będzie 
musiał dać bądź wysoką odprawę, bcdź też 
wypłacać stałą emeryturę. 

Wiceprezydent Czyż zapewnił delegację, 
iż Magistrat ze swojej strony dołoży wszyst- 
kich starań, by wyjednać u miarodajnych 
zynników wyeliminowanie z tej ustawy m. 

Wilna. Bawiący obecnie w Warszawie pre- 
zydent miasta p. mec. Folejewski przeprowa- 
dzi w tej sprawie szereg rozmów i poczyni 
najdalej idące starania. 

— Zabiegi © pożyczkę amerykańską dla 
Wiilna. Przed kilku dniami do prezydenta 
miasta zgłosił się przedstawicieł Stoczni 
Gdańskiej inż. Statler, proponując wyjedna- 
nie na finansowym rynku amerykańskim za 
pośrednictwem ambasady połskiej w Wa. 
gtonie długoterminowej pożyczki: dla m 
Wilna na budowę nowej rzeźni miejskiej. 
Koszta budowy nowej rzeźni, zakrojonej ©- 
czywiście na szeroką skalę, Magistrat oblicza 
na sumę blisko 4 miłjonów złotych. przyczem 
p. prezydent zaznaczył że Magistrat z oferty 
tej będzie mógł skorzystać jedynie pod wa- 
runkiem, że pożyczka zostanie udzielona na 
okres conajmniej 15 lat. Zresztą w sprawie 
tej Stocznia Gdańska w najbliższych dniach 
ma złożyć szczegółową: ofertę na piśmie, 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

-— Podziękowanie. Zarząd Stowarzysze- 
nia Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Aka- 
demickiej USB. składa gorące podziękowanie 
p. Wiojewodzie Wileńskiemu Zygmuntowi Be 
czkowiczowi, Jego Magnificencji Rektorowi 
Januszkiewiczowi, D-cy 1-go p. p. Leg. płk. 
Z. Wendzie, Paniom Gospodyniom Balu, jak 
również Zarządowi Kasyna Gornizonowego 
za poparcie i pomoc przy urządzaniu XIII 
Balu Ogólno-akademickiego. 

— Wystawa Akademicka. O pracy Mło- 
dzieży Akad. z całej Polski, o warunkach w 
jakich młodzież akad. wykuwa swój los na 
wszystkich wyższych uczełniach, o tem co 
zrobiła dotychczas Bratnia Pomoce Poł. Mło- 
dzieży Akad.. USB. —— dowiedzą się wszyscy 
na powszechnej Wystawie Akad. której ot- 
warcie nastąpi 21 b. m. w newym Domu Aka 
demickim. 

— Obniżenie subweneji dła Żydowskiej 
Organizacji Akademieklej. Rektor U. S. M. 
powiadomił oficjalnie Stowarzyszenie Stu 
dentów Żydów, iż dotychczasowa pomoc w, 
naturze jak i pieniężna zostaje im zmniej 
szona do 30 proc. poprzedniej wysokości. 
W! związku z tem Żydzi złożyłi protest. De- 

   

    

>> jest liczba zwołenni- 
czek mydła Palmolive. Liczbę tę 

chcemy bardziej jeszcze powiększyć. 
Dlatego obniżyliśmy tak wydatnie 
cenę tego mydła 2 czystych olejów 
roślinnych —-i cieszy! my. się, że dane 
nam jest Poras tę akcję 

vena zkkėo 

    

   

właśnie w obecnych czasach świa- 
towego gospudarczego kryzysu. 

Nowa, zniżona cena, lecz 

ten sam wysoki gatunek. 

Tak jak dawniej, bez żadnych 
zmian, mydło: Palmolive wyra- 
biane jest według nam jedynie 
znianych przepisów z ołejów owo- 
ców oliwnych, palm i orzechów 
kokosowych; stąd niezrównane 
„działanie, jakie łagodna jego piana 
wywiera'na skórę. Dziś więc tem-. 
bardziej dobroć mydła Palmolive 
przewyższa jego cenę. > 

Jeśli Pani nie zna jeszcze 
mydła .Pałmolive, niska  cena- 
powinna Panią zachęcić do 0s0- 
bistego wypróbowania jego nad- 
zwyczajnej. dobroci. 

--Ф 
"PALMOLIVE 

WYRABIANE W FOLSCE 

  

    

  

legacja studentów udała się z interwencja 
do swych władz kuratorskich oraż wys 
memorjał z protestem do Centralnego Związ. 
ku, który będzie interwenjował w Minister- 
stwie Oświaty. 

Zaznaczyć należy, iż nie tylko Żydom ob- 
cięte różne dotacje i subsydja, yż Pol- 
skiej Bratniej Pomocy Akademickiej rów- 
nież zredukowano Świadczenia v przeszło%. 
proc. 

  

GOSPODARCZA. 
— Podatek obrotowy za rok 1931. Przzd 

kilku dniami pod przewodnictwem deleg: 
Ministerstwa Skarbu obradował w Wilnie 
zjazd naczelników urzędów skarbowych о- 
kręgu wiłeńskiego. Głównym tematem obrad 
była sprawa wymiaru podatku obrotowego 
za rok 1931. Wobec ciężkiego «kryzysu go- 
spodarczego, jaki dotknął w pierwszym rzę- 
dzie przemysł i handel wymiar tego podatku : 
w roku bieżącym nasuwa wiele trudności. 
Sprawie tej zjazd poświęcił gros uwagi. Jak 
się dowiadujemy, w wyjątkowych wypadkach 
zasługujących specjalnie na uwzględnienie, 
stosowane będą ulgi przy wymiarze podatku 

Z POCZTY. 
— S$łaszne zarządzenie. Wileńska. Dyrek- 

cja Poczt i Telegrafów stwierdziła ostatnio, 
że przesyłki ekspresowe są często doręczane 
ze znacznem opóźnieniem, co powoduje skar 
gi adresatów. Zdarzały się nawet wypadki. 
że z wysyłanych jednocześnie z jednej miej- 
scowości do tego samego adresata dwóch 
przesyłek ekspresowej i zwykłej — zwykła 
dochodziła wcześniej. W związku z tem wła- 
dze pocztowe Dyrekcji Wileńskiej połeciły 
podlgełemu personelowi zwracanie wwagi na 
te rzeczy, gdyż przyczyniają się one do po- 
derwania zaufania do sprawnego funkcjo- 
nowania poczty. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Komunikaty Rodziny Wojskowej. Sck_ 

cja Robót Rodziny Wojskowej zawiadamia, 
że w najbliższym czasie otwiera kurs. malar. 
stwa i rysunków. Informacje i zapisy w se- 
kretarjacie Rodz.. Wojsk., Mickiewicza 15. 
we wtorki i piątki od godz. 18-ej do g. 19-cj 
na kurs przyjmowani są panie i panowie cy- 
wilni i wojskowi. 

Sekcja Robót Rodziny Wojskowej przyj- 
muje zapisy na lekcje robót artystycznych. 
W! programie: nauka haftu, roboty siatkowe; 
tkactwo i t. d. 

Zapisy i informacje dla pań cywilnych i 
wojskowych w sekretarjacie, Mickiewicza 13 
we wtorki i piątki od godz. 18-е} do godz 
19-ej. 

  

  

  

  

  

    

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Kluh Włóczęgów. W piątek dnia 19 

b. m. w lokalu przy ubicy Przejazd 12 odbę- 
dzie się XXII zebranie Kłubu Włóczęgów 
Senjorów. Początek o godz. 19 dła członków 
6 godz. 20 dla zaproszonych gości. Na po- 
rządku dziennym: 1) Po powrocie z Genewy 
p. redaktor K. Okulicz omówi sytuację mię- 
dzynarodową przez pryzmat Genewy, 2) w 
godz. 19—20 — sprawy programowe klubu. 

— Zarząd Towarzystwa Prawniezego ini. 
Ignacego Daniłowieza komunikuje, że odczyt 
prof, Franciszka Bossowskiego na temat 
„Międzynarodowy Związek Wierzycieli* od- 
będzie się w piątek dnia 19 lutego r. h. o 

godzinie 20-ej w lokalu Rady Adwokackiej 
w Sądzie Okręgowym w Wilnie Mickiewicza 
Nr. 865 3, 

Goście mile widziani. 
— Kom. P. K. U. Wilno — Miasto po- 

daje do wiadomošel, že w dniu 21 b. m. 0 
godz. 11 min. 30 odbędzie się w lokalu Z. O. 
R. przy ulicy Wiłeńskiej 38 zebranie infor- 
macyjne członków Wil. Koła Zw. Oficerów 
Rezerwy z następującym porządkiem dzien- 
nym. 

1) Zagajenie. 
2) Sprawozdanie Sekcyj 
3) Program działalności na przyszłość. 
4) Dyskusja i wolne wnioski. 
Udział członków w zebraniu obowiązko- 

A ы 

Charakter zebrania nakłada na członków 
moralny obowiązek punktualnego przybyr:a 
na zebrania. 

  

KOMUNIKATY. 
— Egzaminy dla rabinów i podrabinėw. 

Dnia 1 marca 1932 r. o godz. 11-ej odbędzie 
się w Urzędzie Wojewódzkim Wiłeńskim se- 
sja komisji egzaminacyjnej egzaminu z ję- 
zyka polskiego dla kandydatów na rabinów 
i podrabinów, ubiegających się o to stano- 
wisko w gminach wyznaniowych żydowskich 
na obszarze województwa wileńskiego. 

Kandydaci na rabinów ń podrabinów, któ- 
rzy dotąd nie złożyli egzaminu, a ubiegają 
się a te stanowiska w gminach, mają się 
stawić na egzamin we wskazanym terminis 
po zożeniu właściwych podań i wiszczeniu w 
Kasie Skarbowej do dyspozycji Urzędu Wo- 
jewódzkiego opłaty egzaminacyjnej w kwo- 
cie zł. 30. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Konflikt na rzeźni miejskiej zlikwido- 

wany. Trwający od kiłku dni konfhkt na 
rzeźni miejskiej w dniu onegdajszym władze 

T Sd овн 

  

administracyjne zlikwidowały. Wobec pow- 
tarzających się bójek i awantur z rzezakami 

Starostwo Grodzkie po porozumieniu się z 
Urzędem Wojewódzkim wydało  połecenie 
przejęcia zarządu „nad rzezakami Gminie 
ydowskiej, co też gmina uczyniła. Z zarzą- 

dzenia tego nie są zadowoleni rabini, którzy 
wnieśli protest. 

Groźba strajku w Gminie Żydowskiej. Na 
ostatniem posiedzeniu Gminy Żydowskiej by- 
ła rozpatrywana sprawa uposażeń pracowni- 
ków. Na wieść o tem pracownicy gminy 
wystosowali pismo z ośw:adczeniem iż nie 
godzą się na żadne obniżki płac i w razie 
ddieuwzględnienia ich prośby grożą! straj 
kiem. 

  

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Magistrat przychodzi z pomocą bezro- 

botnym. W! chwili obecnej Magistrat m. Wil- 
na zatrudnia na robotach miejskich 375 bez- 
robotnych. Jak się dowiadujemy, z dniem 
22 b. m. ilość zatrudnionych robotników ma 
być zwiększoną do 500. Zatrudnieni przez 
Magistrat bezrobotni otrzymali pracę przy 
regulacji góry Bouffałowej, ul.  Sohańskiej 
oraz przy parcelacji Tupaciszek t regułacji 
brzegów Wilji przy ulicy Zygmuntowskiej. 
Roboty ie prowadzone są @# wo z kre- 
dytów wydziału opieki społecznej Magistra- 
tu, częściowo zaś z sum wyasygnowanych 
przez Wojewódzki Komitet do Spraw Bez- 
robocia. 

_ RÓŻNE. 
— Sprostowanie. Do notatki kronikarskiej 

zamieszczonej we wczorajszym . numerze 
„Kurjera Wileńskiego" w rubryce samorzą- 
dowa zakradł się błąd. W ostatnim ustępie 
tej notatki podano, że na posiedzeniu bud- 
żetowem Sejmiku wil. Arockiego do komisji 
rewizyjnej, wobec rezygnacji mec. Wincen- 
tego Łuczyńskiego, powołano inż. Józefa 
Fiedorowicza, otóż prostujemy, że p. inż 
Fiedorowicza powołano: do komisji nie na 
miejsce mec. Łuczyńskiego, lecz na miejsce 
dr. Wacława Zajączkowskiego. 

TEATR I MUZYKA 
— „Mam lat 26* — na Pohulznce. (ostat- 

nie dni). Dziś w piątek dnia 19-go lutego b. 
w. ciekawa sztuka „Mam lat 

а ca problem szalejącego dziś 
w całym Świecie bezrobocia. Sztuka napi- 
sana jest z talentem, nieprzecieciętnie insce 
nizowana, pozatem obfituje w szereg nieby- 
wałych atrakcyj tanecznych jak „Taniec pie- 
niędzy*, „Kobieta ze świnią”, , „Kankąn”, 
„Happy feet", „Zdrowie dam”, które odiwa 
rzają urocze girlsy, przy dźwiękach nastro: 
jowej, perwersyjnej muzyki. W akcji bierze 
udział urzeszło 50 osób. 

Przypominamy, iż sztuka „Mam lat 26% 
— zbliża się ku końcowym. przedstawieniom. 

Jutro w sobotę dnia 20 lutego a godz. 8 
w. „Mam lat 26". 

PREMJERY W, TEATRACH MIEJSKICH. 

— „Co może kobieta* w Teatrze Lutnia, 
Dziś w piątek dnia 19 b. m. w Teatrze 

Lutnia przedstawitnie zawieszone z powodu 
próby generalnej. 

Jutro w sobotę dnia %0 lutego o godz. 
8 w. odbędzie się premjera arcywesołej Ко- 
medji Antoine'a „Co może kobieta* czyli 
„Nieprzyjaciółka* z udziałem pp. Ładosiów- 
ny, Szurszewskiej, Zastrzeżyńskiego,  Glń- 
skiego, Jaśkiewicza, Domańskiego i innych. 
Sztuka porusza ciekawy problem -— miłość 
kobiety do trzech typów męskich, ukazując 
jawkońcu jako matkę współczesnej córki 
Rzeczd zieje się między rokiem 18% a 1931 
Głośne w eleganckich sferach Europy naz- 
wisko Petronjusza dzisiejszych czasów Anto- 
inea'a wzbudza wielkie zaciekawienie sobot- 
nią premjerą. 

— „Dwunasta noc“ — na Pohułance. 
W poczatkach przyszelgo tygodnia, juž 

we wtorek dnia 23 lutego o godz. 8 wiecz. 
ukaże się po raz pierwszy niezrównana ko- 
medja Szekspira „Dwunasta noc* albo „Ca 
chcecie”, w świetnej inscenizacji Wacława 
Radulskiego. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

— Na Pohulanee. W niedzielę dnia 2t-ga 
lutego b. r. o godz. 4 pp. w Teatrze na Po- 
hulance odbędzie się po raz ostatni w seza- 
nie przedstawienie popołudniowe po cenach 
propagańdowych sztuki G. Zapołskiej „Pan- 
na Maliczewska”, z p. Ładostówną i p. Gliń- 
skim w rolach głównych. 

— WI Lutni. W niedzielę dnia 31 lutego 
o godz. 4 p. p. po raz ostatni wesoła, prze- 
miła komedja Hirschefelda „Ta, której szu- 
kamy* — po cenach popołudniowych. Obsa- 
da premjerowa. 

— Wieczór Sonat w wykonaniu zaszczyt- 
nie znanych kameralistek wileńskich prof. 
prof. Cecylji Krewer (fortepian) i Wkhndy 
Halka-Ledochowskiej (skrzypcej urządza w 
niedziełę dnia 21 b. m. w sali Konserwator- 
jum Wileūskie T-wo Filharmoniczne. Prog- 
ram zawiera najwybiłniejsze - utwory róż- 
nych epok, poczynając od sonaty Locatelk'e- 
go — w. VXIII, poprzez „Kreutzerowską” 
sonatę Beetćhevena, aż do całkowicie współ- 
czesnej sonaty d-moll Szymanowskiego. 

Bilety zawczasu można nabywać w „Or+ 
bis'iie* (Mickiewicza 11-2). 8 
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Spadek kursu dolara. 
Przyzwyczajono się uważać dołar 

za pieniądz murowany, któremu nic i 
nigdy grozić nie może. W wielu kra- 
jach, m. in. i u nas zawierano tran- 
zakcje, obłiczając jej wartość na do- 
lary, t. j. asekurując się od ewentual- 
nego spadku kursu waluty krajowej. 
Nieznaczny, ałe też zupełnie bezspor- 
ny spadek kursu tego niezwyciężone- 
go dotąd pieniądza wywołał prawdzi- 
wą panikę wśród jego posiadaczy. 

Powodem spadku jest decyzja Prezy 
denta Stanów Zjednocz. obniżenia po- 
krycia złotego banknotów dolarowych 
z 68 na 40 proc. Oznacza to ogromne 
(o przeszło 2 miljardy) powiększenie 
obiegu banknotów, a co za tem idzie 
ożywienie operacyj kredytowych i 
handlowych. Nie jest to wprawdzie 
inflacja, gdyż ustawowe minimum 
pokrycia banknotów (40 proc.) zosta- 
je nienaruszone, a rządowe sfery za- 
pewniają, że nowo emisjowanemi 
pieniędzmi nie będzie pokrywany de- 
ticyt budżetowy państwa, jednakże 
niewątpliwie jest to otwarcie drogi do 
inflacji. Ukuto nawet nowy termiu 
dla tej amerykańskiej operacji, mia- 
nowicie „redeflacja*. Czy spełni ona 
oczekiwania amerykańskie i, prócz 
ożywienia w życiu gospodarczem, skło 
ni tezauryzujących (przechowywują- 
cych w ukryciu) pieniądze do puszcze 
nia ich w obieg — to jeszcze wielkie 
pytanie. Niechybnym natomiast skut- 
kiem eksperymentu Hooverowskiegó 
będzie obniżenie siły nabywczej doła- 
ra, zwyżka cen towarów i wreszcie, 
popyt na realne wartości i towary. Są 
to objawy nieodłączne od każdej in- 
flacji. 

W każdym razie nasi posiadacze 
dołarów, przechowujący je jako war- 
tość nie ulegającą żadnym odchyle- 
niom, są w strachu i szukają innych 
środków zabezpieczenia swoich 057- 
czędnošci. 

M.K.P.P. przeciwko noweli 
do ustawy emerytalnej. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawa). 
Dnia 18 b. m. odbyło się płenarne 

posiedzenie międzyzwiązkowej komi- 
sji pracowników państwowych, na 
którem wysłuchano sprawozdań pre- 
„Zydjum oraz delegatów z odbytych 
konferencyj z p. wiceministrem Sta- 
rzyńskim i prezesem BBWR. pos. 
Sławkiem w sprawie noweli do usta- 
wy emerytalnej, wniesionej przez 
rząd do Sejmu. 

Po dłuższej dyskusji zebrani po- 
stanowili wezwać parlamentarne gru- 
py pracownicze BB. oraz wszystkich 

działaczy: ręprezentujących: świat'pra- 
cy w Sejmie i Senacie do obrony 
rzesż pracowniczych, które to prawa 
projekt noweli narusza. 

Odrzucenie projektu reformy 
wyborczej. 

PARYŻ. 18.11. (Pat.) Komisja se- 
nacka, powołana do rozpatrzenia pro- 
jektu reformy wyborczej, odrzuciła 
jednogłośnie artykuł, dotyczący sy- 
stemu głosowania, odesłała zaś do 

opracowania specjalnej komisji arty- 
kuł o prawie wyborczem kobiet, oraz 
poleciła sprawozdawcy przestudjowa 
nie wniosku, czy natychmiastowe za. 
stosowanie przymusu głosowania jest 
możliwe. 

Bernard Shaw uległ 
wypadkowi samochodowemu 

LE CAP, 18. 2. (Pat). Bernard 
Shaw, który wraz z małżonką zwiedza 
obecnie Południową Afrykę, uległ 
podezas przejazdu wypadkowi anio- 
mobilowemu. Shaw został poważnie 
kontuzjowany, zaś jego żona jest ran 
na w rękę. 
ERA OTAKIA AZER EC RAROTCBO ET 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

Z Muzyki 
Trio Belgijskie. — Recital Zygmuntu 

Protasewicza i Józefa Turezyńskiego. 

Nie będzie wcale przesadą, jeżeli 

stwierdzimy, że Trio Belgijskie do- 
sięga najwyższych szczytów doskona- 
łości w dziedzinie sztuki zespołowej 
i odtwórczej. 

To co słyszeliśmy w sali Konser- 
watorjum nasuwa same superlatywy 

o wykonawcach. Idealne zespolenie, 
a równocześnie prawdziwie wirtuozo- 
wska gra każdego z artystów, wyczu- 
cie stylu, niesłychanie szlachetna, peł 

„na-wyrazu..i.połotu interpretacja. u- 
tworu, — wszystko to się składa na 
całość skończenie artystyczną, chwi- 
lami porywającą w swojej doskonało- 

ści. 

Panowie: Dubois, Bosquet i Dam- 

tois, odegrali trzy tria: Brahmsa C- 
dur, Ravel'a i Francka fis-moll. 

Nareszcie słuchacze wileńscy otrzy 
mali program zupełnie nowy, przy- 
najmniej u nas nigdy nie wykonywa- 
ny. 

Rzadko zdarza się słyszeć obecnie 
na koncertach utwory Brahmsa. Jest 
on wprawdzie dla psychiki współcze- 
snej zbyt refleksyjnie skupiony, jed- 
nakże warto tego głębokiego autora 
dawać częściej na program, ma oń za- 
wsze coś ważnego do powiedzenia w 

  

formie  niepoślednićj. Trio Ravela 
przeniosło słuchaczy do dziedziny 
większej _ barwności, . , kołorystyki 
dźwiękowej, rozmaitości rytmicznej i 
skomplikowanego opracowania tema- 
tycznego. 

Franck zaś był niejako ogniwem 
pośredniem pomiędzy tamtymi dwo- 
ma autorami, dając ze siebie naj- 
szlachetniejszą inwencję w ramach 
mocno zaznaczonych. 

Pan Zygmunt Protasewicz znany 
już nam z poprzednich paru wystę- 

W_1I DE R 5 X.I 

pów, po powrocie z Medjolanu, wystą 
pił z własnym! recitalem 

P. Protasewicz- jest bezwarunko- 
wo obdarzony bardzo pięknym bary- 
tonowym głosem, o którego zaletach 
można dużo dodatnich rzeczy powie- 
dzieć. A więc: ładnie wyrównana e- 
misja głosu, brzmiąca w całej skali 
dźwięcznie i pewnie, dobra dykcja, 
czystość intonacji. 

Co zaś do modulacji głosu, eks- 
presji wyrazu i wogóle strony muzycz 
nej wykonania można byłoby bez- 
względnie więcej oczekiwać od tego 
zdolnego artysty. Pod względem re- 
pertuaru mielibyśmy również pewne 
zastrzeżenia —  pożądanemby było 
włączanie do programu utworów 
mniej ośpiewanych i banalnych, a 
bardziej wartościowych muzycznie. 

Pomimo jednak tych zastrzeżeń 
wierzymy w: ;piękny -rozwój: przyszło- 
ści śpiewaczej p. Protasewicza. 

Na recitalu Józefa Turczyńskiego 
mogliśmy stwierdzić, jak dużych po- 
stępów można oczekiwać od artysty 
już skończonego, a jednak nie ustają 
cego w ciągłych wysiłkach do dosko- 
nalenia się. Program swój, złożony 
z Bacha, Beethovena, Chopina, Debu- 
ssy'ego, Dohnanyi'ego i in., wykonał 
Turczyński wprost znakomicie, tak 
pod: względem pewności technicznej, 
jak i trafności ujęcia. 

Wyjątek stanowiły tu  tylko: 
scherzo h-moll:i polonez fis-moll, ktė- 
rych dobre wykonanie może być za- 
krojone chyba na mriarę jakiegoś fe- 
nomenalnego artysty, tyle w nich prze 
bogatego i złożonego materjału tech- 
nicznego do pokonania i tyle ołbrzy- 
miej treści ideowej, oraz napięcia dra- 
matycznego. 

Występ Józefa Turczyńskiego cie- 
szył się dużem powodzeniem u ficznie 
zebranej publiczności. 

Z. B. 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 19-go LUTEGO 1932 ROKU. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien 
ny. 14.15: Utwory P. Czajkowskiego (płyty). 
15.15: Kom. 15.25: „Tryłogja Sienkiewicza” 
— odczyt. 15.50: Aud. dla chorych ze Lwowa. 
16.20: „Kondotjer włoski z XV w. — Fran- 
eesko Carmagnola* — odczyt. 16.40: Codzien 
ny odcinek powieściowy. 16.55: Lekcja an- 
gielskiego. 17.10: „Don Carlos“ — Schillera“ 
— odczyt. 17.35: Koncert (płyty). — 18.50: 
Kom. LOPP-u. 19.00: Polakom na Kowień- 
szezyžnie. 19.15: „Przegląd pracy rolniczej 
krajowej i zagranicznej”, 19.25: „Kłopoty 
Oszmiańczuka* — felj. regjonalny. 19.40: 
Program na sobotę. 19.45: Prasowy dziennik 
radj. 20.00: Pogad..muz. 20.15: Koneert sym- 
toniczny z Filharm, 22.40: Kom. 

SOBOTA, DNIA. 20. LUTĘGO. 1932..R. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek szkoł- 
ny. 14:10: Program dzienny. 14.15: Koncert 
życzeń (płyty). 15.15: Wiadomości wojskowe 
dla wszystkich. 15.25: Przegląd wyd. perjod. 
15.45: Koncert dła młodzieży (płyty). 16.20: 
Radjokronika. 16.40: Codzienny odcinek po- 
wieściowy. 16.50: Humor i groteska w mu- 
zyce (płyty). 17.10: „Liga Narodowa i obóz 
wszechpolski* — odczyt. 17.35: Koncert. 
18.05: Słuchowisko i koncert dla młodzieży. 
18.50: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół Roln. 
19.00: Tygodnik litewski. 19.20: Kwadrans 
akademicki. 19.35: Program na niedzielę i 
rozmaitości. 19.45: Prasowy dziennik radjo- 
wy. 20.00: „Na widnokręgu". 20.15: Muzyka 
lekka. 21.55: „Ameryka na codzień* — fel- 
jeton. 22.10: Koncert chopinowski. 22.40: 
Kom. i muzyka taneczna. 23.00: Aud. literac- 
ka. 23.30: Muzyka taneczna z płyt. 

NOWINKI RADJOWE. 
PIĄTKOWY KONCERT SYMFONICZNY Z 

FILHARMONJI W RADJO. 

Dnia 19 lutego o godz. 20.15 solistą kon- 
certu,symfonicznego z Filharmonji Warszaw 
skiej będzie świetny wiołonczelista Emanuel 
Feuermann. Rodem z Podkarpacia, wybił 
się Feuermann w Nięmczech na stanowisko 

czołowego mistrza wiołonczeli. Obecnie jest 
profesorem berlińskiej Akademji Muzycznej. 
Artysta wykona koncert wiołonczelowy J. 
Haydna, arcydzieło wdzięku i pogody — dla 
słuchaczy, zwłaszcza dla wykonawcy zagra- 
nie tego koncertu jest zadaniem poważnem 

i żmudnem. Trzeba panować nad instrumen- 
tem jak panuje Emanuel Feuermann aby 

triumfować nad trudnościami tego zadania. 
— W części symfonicznej: młodzieńcza sym- 
fonja Mozarta, „Przygody Sowizdrzała”* Ry- 

  

   

"Nowy Tork tabel 

e 40. (2282) 

saarda Straussa i „La Valse“ Maurycego Ra- 
vela. Tytuł brzmi nie „Valse“ ale „La Val- 
se“ — czyli istota walca, wizja walcowa. 
Kompozytor wyobraża sobie utwór wiedeń- 
ski do połowy XVIII wieku, podczas galów- 
ki balowej. Jest to więc rodzaj „valse nob- 
le", przeniesiony ma tło przepychu dworskie- 
go. 

Giełda warszawska z. dnia 18 II b. r. 

WALUTY 4 DEWIZY: 

   

Bolary + «BB 1), 78,68%, — 8,800). 
Baigja -° 19445 os 14 
Gdańsk . . . .. . 173,85 174.25 153,42 
Boiandt 361,25—362.15—! 0: » 
Lon 'v 3063—50,13 3,*8- 
Nowy York + 8,00: 15538 8,8- B 

„El: —5.053- 8,924 

  

ar:ż . .85.18- 35,35— 35,07 

Praga 26,40 20,46 26.34 
Sswaicarja - „174 18-17',61—178,15 
Tondehe,a niajodneiita, 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowi. 34,25 85,95 
Ia zastycyjna 89,23— 59,50 
Konwersyjna ac" ‚ *0 50 
6% dolarowa .  . » . Kus. NA0B 
4% dolarowa 4155-5060 
7% Stabiiizacyjna . . 4,75 -56,25— 55,00 
8% L.7.B.G x - B.R. ©*.k.G,K, 94,00 
Te same 7% - 83,95 
4% L. Z. ziemskie . ...,.... 31,00: 
4'[,% L. Z. ziemskie 41,30: 
8% warszewakie 83,60 —64,75— 6400° 
8% Częstochowy . . э . .. | „ . . 5300 
Teudencja mceniejsza. 

AKCJE: 
Rz SOW о23 Kiedis 000 
Gukier .. 5 a LAS 
Tendene'a słabsza. 

Dałar w obrotach pryw,: 88.'/, w tran ak- 
cjach 

Rubel: 4,92 — 4.93. 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 
Bolązówa (2800001 Ga rc% СЫ 55,50 
Dillónowska  ..... 58.10 
StabiHzacYfna" = wiwiadwo 0. 33,50 
WATSZAWSKA . . « „ » 1 » „42,25 

Śląska SS R 44,25 
ARRAS 

Lieizytorki (ny)! 
Niebywałe warunki sprzedaży. Towar ówia- 

- towej marki. Wartościowe premje. Najwięk- 

sza prowizja. W. Pohułanka 15/12, tel. 17-30 

PARTER TERAZ O TTE ZOO НЕКННЕКЕЯТУтя 

DAMA W SZKARŁACIE 
W roli głównej Lya da Putti. Koncertowa orkiestra pod betutą M. Sa!nicklego, 

Ceny miejsc: balx:n 30 gr., parter 60 gr. 

3 Od poniedziałku 15 lutego r. b 
Kino Miejskie | Największy przebój rosyski p t. 

SALA MIEJSKA 
ulica Ostrobramska 5 | Początek o godx. 4. 6, B i 10 wiecz. 

Niebywałe powodzeniel 

UŁANI, UŁANI, 
W rol. gł. ĖS art: 

Dla młodzieży dozwolone 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Wszyscy śpieszcie ujrrećł 3 ОВ kę 
cenar. gener. enia ugo- 

Chłopcy Malowani. ne szowskiego. Muzyka W. Dana. 
Zuła Pogórzejska, K. Krukowski (Lopek), A. Tymsza,.W. Walter, M. Frejnkiei. 

Na |-sxzy scans ceny znižone. 

Tragedja rewo- 

lucji rosyjskiej 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wieex. 

Najweselszy dźwiękowiec połskił 100% mówiony i śpiewanył 

Początek o godz. 4, 6, Bi 10° 15. 

  

Dziš premjerai 
Największy film 

Świata Sżwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Mickiew 22, tel. 15-28 

W-g nieśmier- 

telnej powieści Т. Dostojewskiego. 

tego filmu—ceny normalne. 
Następny program: Film ze „Złotej Sezrji Polskiej” — 

W rol. gł znara 
aktorka rosyjska 
WSPANIAŁA WYSTAWA! — 

Uwaga! Dyrekcja zawiadamia Sz. Publiczność, że po długich staraniach film zezw. wyśw. na kresach w całości 
NAD PROGRAM: Dodatek rysunkowy | Tygodnik dźwięk. Foxa. Pomimo ogromnych kosztów, sprowadz. 

Biłety honorowe i kop ono w dzień premiery— bezwzględnie nieważne. 

ŚPIEWY ROSYJSKIE! — 

BRACIA KARAMAZOWY 
Anna Stein i Fritz Kortner. 

CHÓR CYGANÓW. 

„ROK 1814'' z Jadwigą Smosarską i Witoldem Conti. 
  

DZIŚI 
„Na zachodzie bez zmian* 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

Niezapomniany bobater filmu 
Louls Wolheim 

we wspaniałym dramacie dźwiękowym 
Nad program: aaa Sžulakava: Pocz.og 4,6,Bi 10715, w dni świąteczne o g. 2-ej. Na |-6zy šeans ceny znišone 

Zdradzieckie światła 
  

    

Dźwięk. Kino - Teatr 

PAN 
ulica Wielka 42 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

film polski 

dzetewskiej. 

Dziś Žo STRASZNA NOC W-g powieści A. Marczyńskiego. Żywiołowy dramat ludzi prostych 
a bujnych serc.. 

oraz b. a'tysta teatru Stanisłowskiego w Moskwie Waslijew Słekiewicz. Motyw przew. w wykonaniu Marji Mo- 
Pieśń marynarzy wykona Chór DANA. 

W roł gł Zorika Szymańska, Adam Brodzisz, 

Początek o godz. 4, 6, B i 10:30, w dnie święt..o g. 2-ej. 
  

Daiś Bebe Daniels olóniewa wdziękiem 
i temperamentem w 1O-aktowym filmie 

Początek o godz. 5, w niedz. o g. 4-ej.. 

CÓRKA ZORRY uż 
Dzikie walki i tajemny romane 

Ceny miejec od 30 gr. 

rolach głównych męskich: 
"William Powell 

Weponiałe widoki prerji Ameryki Południowej 
Następny program: Gdy kobieta: się zapomni 

  

   

  

Dźwięk Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

WALLACE 64 paragraf francu- 
skiego kodeksu karnego p. t. 95 
Rogge i Franceska Bertini. Nad program: СОНМ 

Następny program: Wszechświatowej aławy suporfilm „Miłość Zorżety = 

Dziś! Najnowsze dźwiękowe arcydzieło według rozglośnej powieści znakomitego kryminologa pisarza EDGARA 
ZBIEG" Sensacyjno-erotyczny dramat w i6 akt. europejskiej produkcji 

wersji francuskiej. W rol. gł tam Vernon, Rudolf Kieln- 
Dźwiękowa komedja p. t. 

    

  

Zawiadomienie. 
Jutro, w sobotę 20 b. m. zostanie otwarty 

chrześcjański skiep bławatno galanteryjny 

m W. MICHALSKA firmą 

przy ulicy Wileńskiej Nr. 25 (gdzie daw 

że w dniu 25 lutego 

patefonu, maszyny, 

  

niej księgarnia Mikulskiego) bogato zaopat- 2665/V1 
rzony we wszelkie materjały bawełniane, 
wełniane, A oraz galanterję, konfek- | uzammzzazszawawae 

cję męską, damską, a tąkże dziecinną. 

Wielki wybór. Ceny konkureńcyjne. ODMROŻENIE 
ryginalna mać   

(z kogutkiem) 
„MROZOL“ 

leczy i goi ranki po- 
wstale od odmrożenia. 

Wygodniej i taniej! 
Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym i letnim 

już teraz przyjmujemy 

wstólkie ubrania do farbowania i czyszczenia 
Prasownia, farbiarnia i pralnia chemiczna 

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

LLE ORRONANEY z 

letniego. Sz. Klijenci z tego tytułu nie ponoszą 
żadnych kosztów . 

Prasowanie i. gremplowanie na poczekaniu 

z powodu wyjazdu PAPA 
ogniotrwala kasa, lampy elektryczne, obrazy i inne 

rzeczy domowe — Sadowa 4, m. 4. 

  

CENY WĘGLA ZNIŻONE! 
  

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 13-61 

Dziš!   Wielki dźwiękowy dramat erotrczny ma- 
jący za tło stosunki rodzinne w rosyjskiej wsi 
W rolach główn. wybitni artyści teatru Stanisławskiego w Moskwie. E. Cesarskaja, R. Pustnaja i G. Babinin 

"Nad program: Atrakcje dźwiękowe, Początek o godz. 4, w dnie świąt. o godz. i Ceny od 40 gr. 

Produkcja „SOWKINO'”. 
Real.0.Preobrażenskaja Wiejskie grzechy 

  

  

OSTRZEŻENIE! 
Światowej sławy 

„SLLA— —Gummi 
oryginalne tylko z 
fabrycznemi na poszczególnych 
Mnicj wartościowe energicznie 
Marka jest znakiem ówiat. sławy. 

powyższemi. markami 
kopertach! 

odrzucać] 
„Globus 

I msi Żąda'cie tylko „OLLA' z marką „GLOBUS“ —= | 

    

FRAŃKCISZEK PIETKIEWICZ 

Sełowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

(Wspomnienia z katorgi sowieckiej), 

26) 

Idziemy dalej. Że ktoś tam zamarzł, że zginął straszną 
śmiercią, nas już nie ciekawi. Przecież to zjawisko 
zwyczajne, na które roztrzęsione nerwy więźnia nie 
reagują. 

Nagle strzał i krzyki. Po przybyciu na roboty 
kilku więźniów, już przedtem karanych karcerem 
z obłewaniem wodą, pocichu odłączyło się od partji 
pracujących i, nie chcąc kaleczyć się zaczęło uciekać. 
Dojrzeli to dozorcy i lawą pognali na nartach za ucie- 
kającymi, a dziesiętnicy bocznemi dróżkami. 

Już dopadli dwóch i katują „drynami*... 
Trzeci dobiegł do utorowanej szerszej 

i... Strzał, krzyki i ciche konanie, 
W oddali, już trzecią dobę bez przerwy pracuje 

ledwo powłócząc nogami partja więźniów pozosta- 
wionych w lesie za karę, ponieważ nie wykończyła 
akordu. Niektórzy stoją ponuro i nie reagują nawet 
na bicie dozorców i dziesiętników, a do przyniesio- 
nego wiadra wody nikt nie dotyka. Tylko skwapliwie 

pożarli funt czarnego chleba, dany im jako racja 
dzienna. 

W odległości kilku kroków krzykiem i łajaniem 
zmuszają dozorcy więźnia do pracy. Kategorycznie 
odmawia, tłumacząc się. przemęczeniem, głodem, 
złem ubraniem, odmrożonemi nogami i rękoma. 

drogi 

Gdy krzyki i różne ,„pomatuszki* nie pomagają-- | 
biją „drynami* i kolbami. Z ust więźnia-kryminalisty. 

Lia RR IA 

  

  

TRS RRETBAKS = 

Pracownia OBUWIA i 

M. DRZEWIŃSKI 
Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców. - 

 RRAŁAD PDDEDA POYZOGRGŁŁODKAW 

  

  

    

w. odstępach między uderzeniami dobywają się jęki 
i wśród najcyniczniejszych przekleństw słowa: paso- 
žyty, męczyciełe, gady... i szczyt łajaniny krymina- 
listów: — „labawyja'. 

Chodźmy dalej do lasu. 
Owsianka. Karna dzielnica prac leśnych. 
Piekło w piekle. 
Tam pocyłano na ,„poprawkę* tych, których nie 

można było w innych dzielnicach leśnych zmiusić 
do wykonania akordów. : 

'Tam bicie, rozstrzeliwanie, wypędzanie rozebrs- 
nych do bielizny na otwarte morze, oblewanie w nie- 
opalanym karcerze wodą, było stałem: zjawiskiem. 
Bohaterami tych znakomitych socjalistycznych środ- 
ków zmuszania do pracy, z polecenia naczelnika prac 
leśnych Sieleckiego byli narkoman dozorca Prybył- 
kow i sadysta dziesiętnik F. Worobjow. 

Dzielnice leśne Krasnoje, Wałdaj i Szczuczje. 
Tam pracują (r. 1927) Sartowie, Turkiestańczycy 
i mieszkańcy Buchary. 

Opierając się o sęki drzewa i co chwilę padająs 
przy zjeżdżaniu sań, wywożą trójkami swój „akord*. 
Mrucząc ze złości i zimna, ze wschodnim uporem: 
ciągną sanie, głęboko zanurzające się w źłe udepta 
nym śniegu. Nie wszyscy jednak mogą długo wytrzy- 
mać przy tej ciężkiej pracy. Oto grupa tych miesz- 
kańców południa położyła się na Śniegu i znakami 
(rzadko który z nich mówił po rosyjsku), oraz sło- 
wami w swojem narzeczu błaga dozorców, by ich 
zastrzelili... 

— Sami podechniecie, a tymczasem marsz do 
roboty -— i ciężkie kolby karabinów spadły na leżące 
ciała. 

Napróżno na podstawie mego rozpaczliwego ra- 
portu (jako felczera z Isakowa) do naczelnego lekarza 

  

w związku z urządzeniem własnych składów 

połączonych torem kolejowym mam możność 

WĘGLA i KOKSU 
z pierwszorzędnych kopalń 

GÓRNOŚLĄSKICH koncernu .PROGRESS* 
Przedsiębiorstwo 
Hasdk Brzezyst: M. DEULL, Wilno, 

BIURO — Jagiellońska 3, tel. 8-11 
Bocznica własna-Kijowska 8, tel. 999 

  

  

  

  
ROSE TOS TURINIO 

46 WILNO, 
„EXPRESS Wielka 31, tel. 17.00 5 

CENY ZNIŻONE «+ Poszukuję 
Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje. 

Gotową robotę przechowujemy aż do sezonu p osad y 

| rządcy domu 
tylko za mieszkanie 
w domach rządowych 
lub prywatnych, oraz 
w hotelach, posiadam 
dobre świadectwa. 
Łaskawe oferty pro: 
szę nadsyłać do adm 
„Kurį. Wileńskiego” 

pod Nr. 6872. 

KRAWCOWA 
poszukuje posady w 
domach prywatnych. 
Adres w Adm. „Kurjer. 
Wileńskiego" pod „Kraw- 

cowa“. 

Futro damskie 
Żrebaki w dobrym stanie 

tanio do sprzedania 

ul. Tatarska 12 m. 84 

Akuszerka 

Mórja LakRelai 
prayjmuje od 9 do 7 wiec 
alicea Kasztanowa 7, m. * 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m I6 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetyez 
my, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzaj i wąsry 
w. Z. P. 48. 8323 

Eqzamin dojrzałości. 
Przygotowywanie ze 
wszystkich przedmio- 
tów do egzaminów 
w zakresie szkółśred- 
nich. Języki obce 

  

systemem konwersa- 
cyjnym. Pomoc w na- 
ukach. Nauczanie za- 
niedbanych specjal: 
ną, skróconą meto- 
dą. Wykładają b na- 
uczyciel gimnazjum, 
absolw. U.S.B. i specj. 
matematyk. Z.głosze- 
nia do Redakcji pod 
„Nauka“. 10406 

gub. książ. wojsk. na 
imię Jana Andruszkie- 

wicza, wyd. przez P.K.U. 
w Lidzie—anieważnia się 

  
franauski, niemiecku) | 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX rewiru 

Konstanty Karmelitow, zam, w Wilnie przy ul. Gim- 
nazjalnej Nr 6 m. 14 na zasadzie art. 1030 U. P.C. po- 
daje do wiadomości publicznej, 
1932 r., o godz. 10-tej rano w Wilnie, przy ul. Mosto- 
wej 3-8, odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej 
majątku ruchomego, należącego do Bronisława Jagody 
składającego się z umeblowania, 
samowara i t. p.. oszacowanych na sumę 1380 zł. 

Komornik Sądowy K. Karmełitow. 

Poszutaję posady 
furmana. 

Adres w Administr. 
„Kurjera  Wileńsk.”. 

  

Zakład Fryzjerski 
J. Mowszowicz 
Ostrobramska 22 

Salon męski zaopatrzony 
higjenicanie. Egz.odr.1867 

Salon. damsko-męski: 
I. Bergera, Rudnicka 18, 
poleca wszelkie prace w 
dziedzinie fryzjerskiej na. 

40%, zniżki. 

Uczeń 7 kl. 
gm. im. Słowackiego- 
udziela korepetycyj 
z polskiego, łaciny, 
greki, francuskiego 
oraz in. przedmiotów 
Dowiedzieć się: ulice. 
Antokolska 8 a, - m. 2 
w godz 3—4 po poł. 

MASŽYN:STKA 
poszukuje posady, 
jak również może być: 
angażowana do biura. 
na terminową pracę. 
bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów-. 
nież wykonuję różne: 
prace w domu po 

lb. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wilensk.“ 
pod „Maszynistka“ 

„ Male 
mieszkanko 

poszukiwane. 
Oferty do „Kurj. 

  

  

Wil...   dla W K. 

  
Draho, o strasznem odmrażaniu rąk i nóg, proszono 
o rękawice i cieplejsze szmaty dla Turkiestańczyków 
i Sartów. Takich „burżuazyjnych wymysłów* dla 
więźniów w katordze nie było. 

Mróz do tego stopnia dawał się we znaki nie- 
przyzwyczajonym do chłodów Turkiestańczykom, że 
po krótkim czasie tworzyły się u nich na rękach 
i nogach straszne pęcherze i rany, a brud baraków 
powodował najczęściej gangrenę. 

Kulawi, nieraz całkiem pozbawieni nóg, pełzali 
z miejsa na miejsce, inni zaś, wznosząc odgryzione 
przez gangrenę ręce zwróciwszy przymglone łzami 
oczy na wschód głosem ochrypłym od gruźlicy „Ałła, 
Ałła* wołali o straszną pomstę do nieba... 

Obok, również przy wywożeniu drzewa, praco- 
wały kobiety. Zsiniałe od chłodu, ledwo stojące na 
chwiejnych od zmęczenia nogach, każdy krok swój 
zraszając rzewnemi łzami, ciągnęły drzewo. Cyniczna 
łajanina kryminalistek i prostytutek, płacz z rozpaczy 
uczciwych kobiet, skrzyp sań, popędzanie dozorców—— 
wszystko to zlewało się w chaos, przy którym wypeł- 
niano oznaczone akordy. Jedne apatycznie ciągnęły 
sanie, inne przy spuszczeniu sań z górek, gdy miały 
wolne ręce stukały o ramiona lub biodra, chociaż 
w ten sposób starając się je ogrzać. 

A tuż obok uwijała się grupa sytych i ciepło 
ubranych dozorców i dziesiętników. 

Rugając za niedość szybką pracę, rzucając pod 
adresem ładniejszych cyniczne wyrazy, oczami wy- 
bierali co lepsze „sztuki by za cenę zwolnienia od 
pracy na dzień następny, spędzić przyjemną noc. 

Wiele nie mogło odmówić i własnem ciałem ku- 
powało przynajmniej jeden dzień wytchnienia. 

Tak dokonywano gwałtów nad duszą i ciałem 
kobiety. 

  

  

Takich i tym podobnych obrazków możnaby” 
wiele jeszcze przytoczyć, ale nigdy się nie wyczerpie 
obrazu nędzy, rozpaczy i męczarń więźniów na „leso- 
zagotowkach“. To co opisałem, widziałem na własne 
oczy, gdy jako robociarz pracowałem w ciągu mie- 
siąca przy wyrębie lasów w Sosnowej Toni, później 
tu zarządzałem ambułatorjum w ciągu 8 miesięcy 
i byłem w centrum prac leśnych Isakowie. Gdybym. 
pisał o tem jeszcze dłużej, nigdybym nie wyczerpał 
strasznych zbrodni popełnianych na Sołowkach. 

Zasadą prac leśnych: był akord. Na dwie osoby, 
w zależności od drzewostanu, dawano na dzień od 

10—16 pni do spiłowania i obrąbania sęków. Ponie- 
waż lasy są tu karłowate, ścinano: drzewa od samego 
dołu. Zdawałoby się, że oprawienie 10 czy 16 pni 
to nie jest tak duża praca. Ale siekiery i piły były 
kiepskie, śnieg sięgał po piersi, co do tego stopnia 
utrudniało pracę, że najtęższy robotnik nie mógł wy- 
konać oznaczonego „akordu'. Pozatem musimy pe- 
wiedzieć, że do tych prac leśnych przychodzili ludzie 
dobrze już wycieńczeni uoprzednim często długim 
pobytem w więzieniu, etapami i głodem. Jeżeli ktoś 
dwa lub trzy razy nie wyrobił normy był zostawiany | 
na noc i przy świetle ognisk musiał dopełniać braki. 
Tam przynoszono mu pokarm w postaci wiadra wody 
i 400 gr. chleba na dobę. Po kiłku dobach takiego 
pobytu w lesie z początku próbowali więźniowie 

uciekać, w nadziei trafienia przynajmniej do innego 
oddziału. Nie zawsze jednak udawały się takie 
ucieczki: więzień albo ginął wśród zasp śnieżnych, 
Inią wsóarszdpdolsf jronkaejaieu9dootKo, -padł(ikft(Pm 
albo dopędzałi go na nartach dozorcy i zabijali „dry- 
nami“, albo gdy nie mogłi dogonić uciekiniera dozorcy» 
dosięgała go kula. 

(D. c. n.) 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński S-ka z ogr. 73 
   

w 
   

ane l 
Wilnis. 

AS    
šedektor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


