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NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Mowa (lit. Becka. — Howe irójprzymierze. 
Exposć Min. Becka na sejmowej 

komisji spraw zagranicznych, które 

dosłownie podaliśmy wozoraj, było 

zwięzłem ujęciem stanowiska Polski 

najważniejszych problemów 

polityki międzynarodowej. Stanowis- 

ko to daje się krótko streścić w nastę- 

pujących punktach: 

1. Polska przykłada dużą wagę do 

uregulowania stosunków z ZSSR i u- 

waża, że ostatnie osiągnięcia jej w tej 

dziedzinie wspólnie z Francją i pań- 

stwami bałtyckiemi stwarzają powa- 

żny krok naprzód w organizacji poko 

ju w Europie; 

2. Polska przeciwstawi się wszel- 

kim próbom nadużywania traktatów 

mniejszościowych dla celów polity- 

cznych przez jedno państwo przeciw- 

ko drugiemu: 

3. Polska nie podda się żadnym de 

cyzjom ją dotyczącym a pówziętym 

poza mią przez taki czy inny zespół 

mocarstw, pragnący wystąpić w roli 

arbitra; 

4. W sprawie rozbrojenia Polska 

zaleca zadowolnić się rezultatami o 

ograniczonem znaczeniu, lecz realn=- 

mi, aby przewlekaniem jałowych spo- 

rów o rzeczy nie dające się uzgodnić 

pomiędzy mocarstwami, nie skompro 

mitować w oczach opinji samej idei 

organizacji pokoju; 

5. Stosunek Polski do Niemiec jest 

oparty, na zasadzie wzajemności. Na 

rękę wyciągniętą do zgody, jak i na 

uzbrojoną pięść — odpowiemy ściśle 

tem samem. 

Min. Beck nie zajmował się w 

swem przemówieniu sprawami mniej 

szemi, choćby były one — jak np. 

sprawa litewska — bardzo dla nas 

ważne. Pominięcie to wynika stąd, że 

są to sprawy albo lokalne, albo zależ- 

ne od biegu i rozstrzygnięcia proble- 

mów szerszych. Sprawa litewska jest 

typowym tu przykładem. „Przegląd 

Wilenski“ ustawicznie twierdzi, że 

może być ona rozwiązana jedynie nu 

podstawie obustronnych ustępstw i 

kompromisu. Być to może, ale nie w 

obecnym układzie rzeczy. Litwa jest 

dziś kibicem rewizjonistycznej gry 

niemieckiej, mimo że co do tej jej roli 

budzi się powoli obawa w społeczeń- 

stwie litewskiem. Prezydent Smetona 

pozostanie jednak wierny tej partji 

dc końca. 

O Niemczech wyraził się Minister 

Beck bardzo krótko, chłodno i spokoj 

nie, jakgdyby z chęcią odróżnienia 

swego tonu od wiecowego, agitators- 

kiego wywiadu Hitlera z angielskim 

dziennikarzem płk. Ethertonem. Ku- 
ratorowie gadatliwego kanclerza poś- 

pieszyli „poprawić* tekst wywiadu. 

Kilka zdań zostało całkowicie usunię- 

tych, m .in. pastos zaczynający się od 

słów: „Nie może być mowy o powro- 

cie Hohenzollernów..* Papen i Hu- 

genberg oczywiście są innego zdania, 

więc tę niespodziewaną dla nich de- 

kalarację kanclerza pośpieszyli od- 
wołać. Takie przypadki zdarzały się 

Wilhelmowi Il-mu. Wówczas kan- 

clerz dementował zapędy oratorskie 

swego monarchy. Dziś ministrówie 

dementują swego kanclerza Min. Beck 

wspomniał o tym rzeczywiście subje 

kcjonalnym incydencie z wyraźnym 

przekąsem, drugi bowiem passus, któ 

ry również został w „poprawionym* 

wywiadzie skreślony opiewał, że „ko- 

rytarz* musi być zwrócony Niemcom 

i to prędko. Koledzy Hitlera w gabi- 

necie zdali jednak sobie sprawę z ry- 

zykowości takiego stawiania sprawy, 

mimo, że pierwotny wywiad został już 

wydrukowany przez prawicowe dzien 

niki pod gromkiemi nagłówkami. A- 

tak przeistoczył się w rejteradę — 
dobry znak na przyszłość. 

Już po mowie Min. Becka siał» 

się znanem zawarcie przez ministrów 

Małej Ententy w Genewie układu o 

jednolitem postępowaniu 

państw na terenie międzynarodowym 

w sprawach politycznych i gospodar- 

trzech 

  czych. Jest to rodzaj ściślejszego przy 

mierza pomiędzy Czechosłowacją, Ru 

munją i Jugosławją, wywołanego nie- 

wątpliwie pogłoskami o niemiecko- 

włosko - węgierskiem porozumieniu. 

były 

lecz Herriot na komisji spraw zagra- 

Pogłoski lekko dementowane, 

nicznych parlamentu francuskiego о- 

świadczył, że posiada dane, które tę 

wiadomość potwierdzają. 

Nowy blok 

przez stały 0 „an wspólny, 

jest Rada 3-ch ministrów spraw za- 

ma być kierowany 

którym 

granicznych. Układ został w Genewie 

oficjalnie ogłoszony i będzie zareje- 

strowany formalnie w Sekretarjacie 

Ligi. 

Ukłud jest wydarzeniem wielkiego 

znaczenia, nietylko w sensie powstła- 

nia nowego silnego bloku państw, 

przeciwnych tendencjom rewizjonis- 

tycznym. Jest on także oznaką rozkła 

du wewnętrznego Ligi Narodów, któ 

re okazuje się bezradną wobec wyła- 

riających się konfliktów. Państwa, 

mające wspólne interesy wolą szukać 

   ich zabezpieczenia we własnych zj 

dnoczonych siłach, niż w pakcie Ligi 

Narodów. Przyszłość tylko zdoła wy- 

kazać, czy jest to objaw przejściowy, 

czy też symptom upadku idei Ligi. 

  

Polsce, którą wiele interesów — 

ale nie wszystkie — łączy z Małą En- 

tentą, wypadnie zapewne w najbliż- 

szej przyszłości określić swój słosunek 

do nowego bloku. Mimo, że nosi on 

charakter otwartego dla każdego, kto 

zechce przystąpić zasad, 

należy przypuszczać, że Polska ogra- 

do jego 

niczy się do doraźnego współdziałania 

7 blokiem bez wiązania się z całoksz- 

tałtem jego celów. 

  

'Testis. 

Podpisanie układu państw Małej Ententy. 
GENEWA, (Pat). W dniu dzisiej - 

szym ministrowie spraw zagranie ”- 
nych trzech państw Małej Enientv: 
Jevtiecz, Benesz i Titulescu. podpisali 

układ, opracowany w ciągu dnia оп - 

GEE W 

    

    

  

P. minister Spraw Zagranicznych Józef 
Beck wygłosił 15 bm. przed południem w ko- 
misji sejmowej do Spraw Zagranicznych ob- 
szerne exposć o aktualnej sytuacji międzyna 
rodowej. Na zdjęciu naszem widzimy p. min: 
stra Becka w chwilę po wygłoszeniu przez 

gdajszego i wezerajszego. Układ. be- 
dzie obeenie przedstawiony do raty- 
fikacji parlamentem trzech krajów, 
poczem będzie zarejestrowany: w St- 

kretarjacie Ligi Narodów. 

    

niego exposć. Po lewej ręce p. ministra sto. 
prezes Klubu Parlamentarnego B. B. W. R. 
pułk. Sławek, po prawej p. marszałek Sejmu 
podać i p. wiceminister Spraw Zagr. Szem 

ek. 
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Zamach na prezydenta St. Zjednoczonych. 
6 strzałów rewolwerowych. — 5 osób rannych. — Sprawca ujęty. 

NOWY YORK, (Pat). Wczoraj 
wieczorem w Miami na Floryczie do- 
kenano zamachu na prezydenta Sta- 
nów Zjednoczonych Roosevelta. W 
chwili gdy prezydent, powróciwszy £ 
wycieczki po morzu, wsiadał do sa- 
mochodu, z tłumu, witającego go owa- 
cyjnie, dano 6 strzałów rewolwero- 
wych. Na szczęście ani jedna kula pre 
zydenta nie raniła, Natomiast 5 osób 
z otoczenia zostało ranionych, mię- 
dzy innemi ciężko ranny jest bur- 
mistrz miasta Chicago Czermak, któ- 
remu kula przeszła, nawylot klatkę 
piersiową wpobliżu krtani. 

Sprawea zamachu zestał natych- 
iuiast schwytany. Jest to 35-letni 
Włoch zmerykański Joe Zangara. W 
czasie badania oświadczył en, że ce- 

lei jego życia było wymordowanie 
wszystkich naczelników państw. 

Podobno przed laty Zangara miał 
dokonać zamachu, zresztą nieudane- 
go na króla włoskiego Zingara zeznał 
že z przekonań jest komunistą. Plan 
zamachu ułożył s 

  

"Zamach na prezydenta Roosevelta 
wywołał w Ameryce olbrzymie wraże- 
nie. Pani Roosevelt przyjęła wiado- 
mość o zamachu spokojnie, oświad- 

czająe, że jest to los prezydentów, któ 
rzy stają się ofiarami zamachów. 

MIAMI, (Pat). Sprawca zamachu 
na prezydenta Roosevelta Zangara 05- 
wiadezył w śledztwie, że kupił rewoł- 
wer przed trzema dniami, z zamia- 
rem zabieia Hoovera, lecz dowiedzi .- 
wszy się o powrocie Roosevelta, po- 
stanowił na niego dokonać zamachu. 

MIAMI, (Pat). Policja chicagoska 
poleciła aresztować 18 mieszkańców 
Chicago, bawiących checnie w Miami. 
W związku z zaraschem polieja zamie 
rza otoczyć kryjówki gangsterów w 
Chieago i dokonać w nich rewizji. 

MIAMI (Pat). Biuletyn o zdrowiu 
burmistrza Czermaka stwierdza, że 

stan jest niebezpieczny, ale jeszcze 
nie krytyczny. Kula przebiła diatrag- 
mę, naruszyła wątrobę i utkwiła w 

kręgosłupie. Lekarze uważają, że in- 
terweneja ehirurgiczna w obecnej 
chwili mogłaby być niebezpieczna. 

MIAMI, (Pat). Według oświadcze- 
nia lekarzy, w stanic zdrowia burmi- 
strza miasta Chicago Czermaka nasią- 
piła znaczna poprawa, natomiast sta: 
zdrowia pani Gill jest bardzo groźny. 
Przesłuchiwany przez polieję spra '- 
ce zamachu Zangara oświadczył, że 
często odezuwa silne hole żąłądka i 
wówczas pragnie pozbawić życia pre 
zydentów. Jak stwierdzają, Zangaca 
po przebytej operacji żołądka ma 
wielką bliznę. Jeden z dziennikarzy, 

  

świadek zamachu, opowiada, że pre- 
zydent Roosevelt zachował się bar 
dzielnie, przeraził sie jednak, dowi”- 
dziawszy się o losie swych przyjaciół 
którzy padli efiara zamachu. 

MIAMI. (Pat). Z zeznań Zangary wynika, 
iż przed 10 laty zamierzał on zabić króla 
wioskiego. Wykenaniu tego zamiaru prze- 

    

   +. BB 
Otton-Franciszek 

szkodziły tłumy, które nie pozwoliły mu zbli 
żyć się do króla. 

Badany przez policję, Zangara oświadczył 
iż jest naturalizowanym obywatelem amery- 
kańskim i wyjaśnił, iż ma pretensję do rzą 
du, że jako dzieeko zamiast chodzić do szka 
ły musiał ciężko pracować. Ze słów jego wi 
dać, iż nie zdaje en schie sprawy ze zaneze- 
nia swego czynu. 

     

b. notarjusz Wileńsko-Trocki, ostatnio zastępca Jana Buyki, nota- 
rjusza przy Sądzie Okręgowym w Wilnie 

po krótkich cierpieniach zmarł dnia 15-go lutego 1933 r. w wieku lat 68 

Eksportacja zwłok na cmentarz ewangelicko-luterański nastąpi po na- 

bożeństwie w mieszkaniu przy ul. Ciasnej 3—dnia 17 lutego r. b. o g. 15.30, 

o czem zawiadamiaja krewnych i znajomych 

    

SEN 

Żona, córka, synowie, synowe, zięć i wnukowie. 

DER KLUCZ 
właściciel gimnazjum Kiluczowej I długcietni naucz. tegoż gimnaz. 

zmarł dnia |6-go lutego r. b. 

O stracie nieodżałowanego, drogiego kolegi powiadamiają 
pogrążeni w głębokim żalu 

Dyrektor i grono nauczycielskie 

   

   

    

P. 

    

Ratyfikacja francusko-sowieckiego 
paktu o nieagresji. 

MOSKWA, (Pat). Prezydjum Cen- 
tralnego Komitetu Wykonawczego 
ZSRR ratyfikowało pakt o nieagresji 
i konwencję koncyljacyjną między 
Francją a ZSRR. W komisarjacie lu- 
dowym spraw zagranicznych nastąp: 

ła wymiana dokumentów ratyfikacyj 
nych przez ambasadora Francji w Mo 
skwie Dejean i zastępcę komisarza lu 
dowego spraw zagranicznych Krest:n 
skiego. 

Nowy orzech do zgryzienia. 
GENEWA, (Pat). Delegat Kolumbji 

przy Lidze Narodów zakomunikował 
urzędowo sekretarzowi generalnemu 
Ligi, że flotylla kolumbijska, płynąca 
de Letycji celem przywrócenia suwe- 
renności kolumbijskiej i usunięcia na 
pastników peruwiańskich, do czego 
była formalnie upoważniona przez 

Badę Ligi, została zbombardowana 
przez samoloty peruwiańskie, Prze- 
wodniczący Rady zażądał we czwar- 
tek wieczorem telegraficznie od rządu 
beruwiańskiego _ natychmiastowych 
wyjaśnień celem przedłożenia ich Ra- 
dzie. 

Ustawa о szkołach akademickich. 
WARSZAWA, (Patl. Sejmowa komjsja oś 

wiatowa ukończyła w dniu 16 bm. drugie 
czytanie projektu ustawy o szkołach akade- 
mickich. Ogółem komisja odbyła 10 posiedzeń 
W dniu 16 bm. posłowie opozycji opuścjłi sa 
ię obrad, molywując swój krok łączeniem 
przez komisję w obradach dyskusji grupanii 
artykułów. 

Uchwalony projekt zawiera szereg popza- 

ERREGG DE A S II ITT VL I INS ЕСАН TITANO AL O 

Barykady w warsztatach kolejowych w Bukareszcie. 
Żądania robotników. — Krwawe starcie. — Zabici i ranni. — Aresztowanie 2000 osób. 

Echa exposė min. Becka 
w Berlinie. 

BERLIN. (Pat). Mowa ministra Beeka wy 
warła w kołach berlińskich silne wrażenie. 
Obszerne streszczenie wywodów ministra 0- 
głasza część niemieckiej prasy popołudniowej 
i szereg dzienników porannych. 

Między innemi „Boersen Ztg.* podaje 1- 
bszerne streszczenie mowy ministra Becka. 
W komentarzu redakcyjnym dziennik stara 
się zbagatelizować przemówienie polskiego 
ministra, występując z szeregiem napastli 
wych i krytycznych uwag. Wyraźnie w nies 

mak dziennikowi idą dążenia Polski do u- 
trwalenia swej pozycji mocarstwowej w Fu 
ropie. Co się tyczy oświadczenia ministra 
Becka, że niemiecko polskie stosunki zależą 
praktycznie bardziej od Berlina, niż ed War 

szawy, dziennik znuważa „Czego życzy so- 
bie naród niemiecki, wie © tem cały świat, 
i wyraził to ponownie w ostatnich dniach 
kanclerz Hitler w znanym wywiadzie. Życzy 
«n sobie mianowicie całkowitego zadoščuezy 
nienia Niemcom niesprawiedliwości, poneł- 
nionej na ich wschodnich granicach i to w 

stu procentach, zadośćuczynienia pod has- 

łem „Od Gdańska do Katowie*. 
„Taeglische Rundsehau* łączy przemówie 

nie ministra Becka z wynikami konferencji 
Małej Ententy w Genewie, podkreślając, iż 
przemówienie to miało wyraźne ostre prze- 
ciwko rėwnouprawnieniu Niemiec. 

Słusznie! 
BERLIN. (Pat). Organ ministra Seldtego 

„Stahlhelm* ogłasza dziś artykuł programo 

wy © dalszych eelach niemieckiej polityki za 

granicznej, w którym między innemi ezyta 

my: 

zadne uregulewanie traktałowe, żadna о- 

ferta w postaci kompensacji finansowej lab 

terytorjalnej nie zdoła! skłenić Polski do - 

wydania forytarza, Górnego Śląska oraz 

prowineyj wsehodnieh, posiadających tak 

ważne dla istnienia Niemiee znaczenie. Nale 

ży estrzee przed wszelkiego rodzaju utopja- 

mi, jakoby Polska zgadzała się na odszkodo 
wanie przez przyłączenie Litwy lub rosyj- 

skiej Ukrainy. 

Przypominamy rozwój wypadków. 
Przed kilku dniami wydano w Rumunji 
zakaz istnienia organizacyj komunistycz: 
nych. Wiezoraj depesze przyniosły w:a- 
domość o strajku robotników kolejowych 

(Red.) 

„BUKARESZT, (Pat). W ciągu no- 

cy strajkujący robotnicy, zabarykado 
wani w warsztatach kolejowych w Bu 
kareszeie Gali kilkadziesiąt strzałó 7 
rewolwerowych do polieji, przyczem 
kiłka peliejantów odniosło rany, a je- 
den został zabity. Zgromadzone na 
aniejseu oddziały wojskowe nie inter- 
wenjowały jednak w dążeniu do uni- 
knięcia większego krwawego starcia. 
O godz. 6 rano, iak było zapowiedzia- 
ne. wezwano trzykrotnie robotników 

do opuszczenia warsztatów. Rohotni- 
cy jednak znowu odpowiedzieli strza- 
łami. Wówczas oddziały wojskowe da 
ły parę salw, poczem robotnicy pod- 
dali się i epuściłi warsztaty. Z pośród 
robotników jest 38 zabitych i 22 ran- 
nych. We wszystkich fabrykach sto- 
licy robotnicy pracują normalnie. 

BUKARESZT, (Pat). Komunikat 

urzędowy głosi, że strajkujący voboi- 
nicy warsztatów kolejowych w Buka- 
reszcie domagali się zniesienia stanu 
oblężenia, uznania organizacyj ko- 
munistycznych i utworzenia rad ro- 
botniczyeh w warsztatach. Pomimo 
kilkakrotnych prób uspokojenia ieh 
robotnicy, podżegani przez prowok 1- 

MUSZE CZERNA TEAROPNEDNOOEZZ OWOCNE POSARERONIE 

Delegaci rządu Kkomisarycznego 
w Radzie Państwa Rzeszy. 

BERLIN, (Pat). Wśród wielkiego 
zainteresowania zebrała się w dniu 15 

bm. Rada Państwa Rzeszy na narady, 
w których po raz pierwszy Prusy re- 
prezentowane były przez delegatów 
rządu komisarycznego. Delegaci par- 
lamentarnego gabinetu Brauna nie 
przybyli. 

Przedstawiciel Bawarji odczytał 
na wstępie deklarację, protestującą 
przeciwko udziałowi komisarza w ©- 
bradach Rady Państwa, jako niezga- 
dnemu z ustrojem Rzeszy. Rezolueja 

podkreśla niezależność przedstawiciel 
stwa krajów 0d władz centralnych 
Rzeszy. Rząd bawarski protestuje + 
naciskiem przeciwko mieszaniu się 

rzadu Rzeszy do spraw wewnętrznych 
Prus. 

Rada 39 głosami przeciwko 26, 1a 
wniosek kraiów południowych, przy 
jeła do wiadomości fakt delegowania 
przez komisarvczny rząd przedstawi- 
cieli Prus do Rady, odraczając swoją 
decyzję do rozstrzygnięcia sporu prz: z 
Trybunał Rzeszy. 

torów, zabarykadowali się w warszta- 
tach, stawiając zaciekły opór żandar- 
mecji. Jednocześnie prowokatorzy sta 
rali się wywołać rozruchy na ulieach 
miasta i skłonić tłum do zaatakowa- 

nia wójskowych. 

W nocy oddziały wojskowe ogra- 
niezyły się do pilnowaaia warsztatów 
i nie odpowiadały na strzały, nawet 
gdy jeden z sierżantów został zabity, 
a kilku żołnierzy odniosło rany od kul 
rewoiwerowych. Zgodnie z wydane 
w przeddzień zarządzeniem wczwano 
o godzinie 6 rano robotników do 6pr- 
szezenia warsztatów. Robotnicy odpo 
wiedzieli, że będą strzelali do tych, 
kiórzy sprobują ich ewakuować i гоз- 
poczęli ogień. Oddział wojska przez 
kilka minut nie odpowiadał na ataki 
róbotników, estatecznie jednak wy- 
dano rozkaz dania ognia. Po kilku sai 
wach, oddanych przez wojsko, robot- 
niey przestali strzelać, prawdonodo!- 
nie po wyczerpaniu nabojów. Wó' - 
czas żołnierze posunęli się naprzód i 
poczęłi ewakuować robotników. 

Około 2 tysięcy robotników, w tej 
liczbie wielu cudzęziemców, zostało 
zatrzymanych dla przeprowadzenia 
śledztwa. 

Według ostatecznych danych, po 
stronie policji i wojska jest 12 ran- 
nych i jeden zabity, po stronie robot- 
ników — 3 zabitych, 16 ciężko rau- 
nych i wielu lżej rannych. 

——-000— 

wek. Najważniejsza zmiana w stosunku do 
projektu rządowego polega na przeredagowa- 
niu art. 3 mówjącego o tworzeniu i zwijania 
wydziałów i katedr w sensie, utrudniającym 
podejmowanie tych decyzyj przez ministra. 
Pczatem usunięto przepis o możliwoścj zat- 
wierdzehia t. zw. rektora mniejszości. Zmie- 
nicny tęż został przepis, odnoszący się do ko 
mįsyj dyscyplinarnych. Komisje te mają być 
powołane przez Senat i zatwierdzone przez 
ministra. Na skulek ostatnich wydarzeń na 
uniwersytetach, w któryc 
bito niektórych profesorć minister WA i 
OP przedstawH poprawki, ktėre dają mož- 
ność w wynadku nrzewinien o charakterze 
zbiorowym, którym towarzyszą czyny przec'w 
wolności nauczania lub studjów, albo w wy- 
padku czynnych wystąpień przeciwko profe- 
sarom lub władzom akademickim, powołać 
specjalną komisję dyscyplinarną. 

Kronika telegraficzna. 
— Najścia na lokal konsulatu Rzpl'tey 

Polskiej w Paryżu dokonała w dniu 16 bm. 
przed południem grupa komunistów polskich 
j francuskich, przedostawszy się do lokalu 
jako delegacja bezrobotnych. Napastnicy, n- 
zbrojeni w pałki gumowe i żełazne kije, po- 
bili kilku urzędników. 

— Wyrazy żała z powodu incydentu, któ 
ry miał miejsce w konsulacie generalnym 
Rzeczypospolitej w Paryżu złożył w Ambasa- 
dzie Rzplitej zastępca szefa protokółu dypło 
matycznego fBawelier w imieniu ministrą 
spr. zagr. Paul Boncoura. 

— Szereg prezydentów policji i wyższych 
urzędników zagłębia Ruhry zostało zwolnio 

      

      

"nych. Wszyscy zwolnieni należą do parti: 
centrowej i socjąlistycznej. Dotychczas zwol 
niono 7 prezydentów policji. 

— Qtwarcie I Kongresu Kołehczów w Mo- 
skwie nastąpiło wczoraj w obecności 15 de- 
gatów. Na kongres przybyli Stalin, Kalinin, * 
Mołotow, Kaganowicz i Wproszyłow. 

-—— Awtylerja paragwajska rozproszyła woj 
ska boliwijskie, zadając im ciężkie straty. - 

— Uroczystość 15-lecia Rarańczy obcho- 
dzena była we Lwowie bardzo uroczyście. 

— Senat w Waszyngtonie przyjął rezo: 
ilucję, wypowiadającą się za zniesieniem pro 
hibieji. 

— Kemtet zbawienia gospodarczego w 
Paryżu żorganizował w czwartek po południn 
na znak protestu przeciwko finansowym pro 
jektom rządu strajk kupców. Na prowineji 
kupcy również przystąpili do strajku. 

— Prezydentem miasta Krakowa wybra- 
no dr. Mieczysława Kaplickiego, pułkownika | 
rezerwy, prezesa Okręgowego Zarządu Zwią4 
ku Strzeleckiego oraz prezesa Grupy Regjo- 
nalnej Posłów i Senatorów BBWR wojewórz- 
twa krakowskiego. 
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Uniform państwowy 
„na wyrost". 

(Z odczytu prof. Birżyszki przez radjo). 

W dn. 16 lutego 1933 r. upływa 
15 lat od chwili ogłoszenia niepodle- 
słości Państwa Litewskiego. 

Ponieważ jak wiadomo niepodie- 
giość Liiwy proklamowana została 
przez Tarybę litewską w Wilnie, Ra- 
di Kowieńskie w ramach „Komu 
mikatu Zw. Wyzwolenia Wina“ na- 
dało dn. 14 lutego 1933 r. („Wilbi: i 
Gdczyt prezesa tego związku prot. 
Michała Birżiszki, poświęcony dział :l 
ności Taryby Wileńskiej. 

Odczyt ten prof. Birżyszka przez::a 
czył widocznie specjalnie dla Pola- 
ków i Polski, gdyż wygłosił go w języ 
ku polskim. 

Posłuchajmy więc jakiemi słowy 
prof. Birżiszka — zasłużony działacz 
i prezes „Zw. Wyzw. Wiłna* przema 
wia do Polaków: 

„Powstaje pytanie, oświadczył m. 
in. prof. Birźiszka, dlaczego niepodte- 
głość Litwy proklamowaną została. 
nie gdzieindzi ej, lecz właśnie w Wil- 

nie? 
Może to przypadek, że Taryba ze- 

brała się akurat w Wilnie? 

Od chwili jednak Wielkiego Sejmu 
Wilei e w r. 1905-tym aż do czu- 
su „Taryby* ta „litewska wiłeńskość * 
ustawicznie ke powtarza. 

Faktów świadczących o litewsko$- 
c: Wilna mie brak. 

Przed siu łaty filareci litewscy + 
Wilnie, pragnąc podkreślić swe uczu- 
cia ułożyli humn „żemaciu szlove* 
(Miotła Żmudzka). | 

Robotnicy wiłeńscy dali swojego 
czasu odprawę partjom polskim, dó- 
magając się stworzenia litewskiej par 
tji demokratycznej. 

Polacy, zdaniem prof. - Birżisz 
wcałe niesłusznie zarzucają Tarybie 
Wiłeńskiej, że jakoby nie chciała ona 

dojść do porozumienia z Polakami 
wileńskimi. 

By w tem sie upewnić wystarczy 
przypomnieć „memorjał 44-ch* pod- 
pisany także przez Narutowicza, któ- 
ry to memorjał w pojęciu prof. B 
ziszki jest ziszczeniem miezrozumia- 
łych słów wieszcza: „a imię jego czter 

dzieści i cztery'. 
Prof. Birżiszka zapewnia w dal- 

szym ciągu, iż Taryba mając na celu 
utworzenie rządu litewskiego, w skład 
którego weszliby także i Polacy, --- 
prowadziła pertraktacje z Krzyżanow 
skim, Abramowiczem i innymi Pola- 
kami i zapytuje kto ponosi winę za to, 
że porozumienie nie doszło do skut- 

ku? 
Przechodząc w dalszym ciągu do 

programowej części swego odczytu 
prof. Birżiszka oświadcza: 

| „O ile uniform państwowy dzisiej 
szej Litwy jest trochę za obszernv, na 
leży to wytłumaczyć tem, iż jest on 
obrachowany „na' wyrost“, jako że 
ma on pomieścić nietylko ziemię K>- 
wieńską. lecz także Wileńską i Su- 

walską“. 
Nie wierzmy — kontynuuje prełe- 

gent — krakaniom, jakoby miały < 
nas (Litwie) zajść jakieś zmiany. 

Warszawa, która zarzuca Litwie 
orjentację niemiecką, może być spo- 
kojna, gdyż Litwa ma na oku zarów- 
no Berlin jak i Warszawę. 

Naturalnie — kończy prof. Bir- 
żiszka i wśród Litwinów są pewne 
odskoki polityczne ludzi bijących na 
«rvginalność, jednak Wilno zawsz: 
pozostanie dla Litwy stolicą, a naczel 
nym cełem Litwinów było i będzie 
„Niepodległa Litwa ze stolicą w Wi!- 
nie“. 

A więc stara piosenka. 

    

   

      

   

  

  

   

JUTRO, 18 b. m. o g. 21 
SENSACJA KARNAWAŁU 
w salonach Izby Przemysł. Handlowej 

przy ulicy Mickiewicza 

  

KU RJ E R a. 

UBEZPIECZENIA SPOLECZNE W SEJMIE 
WARSZAWA, (Pat). Sejm przystąpił na 

czwarikowem posiedzeniu do rozpraw nad 
rządowym projektem ustawy © ubezpieczeniu 
spałecznem. 

Sprawozdawca dr. GOSIEWSKI (BBWR) 
omawia hjstorję powstania tej ustawy. Refe- 
rent zwraca uwage. że prawo ubezpieczenio- 

we dotychczas nie było jednolite, że różnon- 
tość systemów organizacyjnych doprowadziła 
do nierównomierności obciążeń, a nieraz po- 
wodowała utratę prawa ubezpieczeniowego. 
Zbliżenie ubezpieczonych i pracodawców do 
instytucji pozwoli zmniejszyć czas, potrzeb- 
ny do załatwienia formalności i przez to od- 
padnie zarzut biurokratyzmu, który depopu- 
laryzował samą ideę w społeczeństwie. Wizl- 
ką zdobyczą warstw pracujących jest wpro- 
wadzenie ubezpjeczenia emerytalnego robost- 
ników w całem państwie. Scalenie instytucyj 
ubezpieczeniowych jest zadaniem pierwszo: 
rzędnej wagi. Co się tyczy zasad projektu, to 
do głównych należy zasada usprawnienia go- 
spodarki finansowej i równowagi instytucyj 
ubezpieczeniowych, ażebv je uniezależnić vd 
fluktuacyj gospodarczych. Drugą zasadą jes 
elastyczność przepisów, która da możność 
konywującym wprowadzenia w ‹ 
pieczeń z pominięciem trudności, jakie powo- 

dują sztywne przepisy. Przechodząc do cha- 
rakterystyki zmian, zaproponowanych „przez 
większość komisji, referent wskazuje, że roz- 
szerzono znacznie zasadę powszechrności u- 
bezpieczeń, że rozszerzono obowiązek u 

pieczeń emerytalnych na pracowników rol- 
nych. Poza obowiązkiem ubezpieczenja znaj- 
dują się tylko jeszcze pracownicy rolni w g0- 

  

    

  

     
     spodarstwach poniżej 3 Oha w województ- 

wach centralnych, wschodnich i  południo- 
wych. 

Mówca obszernie omawja sprawy Kas 
Chorych. 

W dalszym ciągu wywodzi, że obecny pro 
jeki scala całkowicie ubezpieczenia od wypad- 
ków i chorób zawodowych, wprowadzając 
nowy dział ubezpieczenia. 

W tej dzjedzinie komisja zmieniła wys>- 
kość świadczeń ubezpieczenia emerytlnego 
przez podniesienie kwoty zasadniczej do 16 
proc. przeciętnągo zarobku, przez co renta i 
pochodne uległy znacznej zwyżce. Dożycie do 
pełnej renty starczej następuje po ukończeniu 
65:go roku ja, a dla górników — 60-go 

Dla inwalidów pracy, którzy dotąd nie mo- 
gl mieć zaopatrzenia ustalono specjalne za- 
opatrzenie w wysokości 15—20 złotych mie 
sięcznie. Śwjadczenia emerytalne przewidz :- 
ne w tej ustawie, są w porównaniu do šwiad- 
czeń w innych krajach naogół uniegorsze. W 
związku z ubezpieczeniem emerytalnem ogól- 
nem uległy likwjdacji ubezpieczenia emeryta! 
ne przy zakładach pracy i małopolskie Ka 
Brackie. Szanowana jest niemniej zasada res- 
pektowania praw nabytych. 

Omawiając sprawę ubezpieczenia emery- 
talnego pracowników rolnych, referent pJs 

Gosiewski zaznacza, że wobec obciążenia pra 
codawców obowiązkiem udzielania pomocy 
leczniczej, pracownicy rolni odniosą korzyść 
przez ustalenie zasady ubezpieczenia jch na 
wypadek inwalidztwa i starości. 

   

  

  

     

   

  

PRZEMÓWIENIE MINISTRA HUBICKIEGG. 

W dyskusji zabrał głos min. Pracy i Op. 
Społecznej Hubieki: 

Minister omawiał przedewszystkiem wa- 
runki ogólne, w jakich znajdują się ubezpie- 
czenia społeczhe w Polsce. Z obecnej sytu- 
aeji gospodarczej kraju wynika postulat za- 
sadniezy, že reforma ubezpieczeń społecznych 

„M. Jankowski, 

  

nie może być checnie połączona ze zwięk- 
szeniem obciążenia warsztatów pracy, ani 
wpływać na zdołności wytwórcze i konkaren 
cyjne naszego organizmu gospodarczego. Nie 
uwzględnienie tego postulatu utrudniałoby 
zwalczanie kryzysu, a więc i bezrobocia. U- 
bezpieczenie na wypadek chorcby jest w 
trudnej sytuacji. Przy dysproporcji między 
wpływami a wydatkami Kas Chorych utrzy 
manie równowagi budżetowej jest zawodne. 
Konieczna więe stała się ustawowa reorgani 
zacja, 

Dochód spoleczny w Polsee w porėw- 
naniu z innemi krajami jest wyjątkowo 
niski. Pewne petrzeby społeczne musza 
być zaspakajane bez względu na waran- 
ki. Nie posiadamy dotąd ubezpieczenia 
społecznego na wypadek inwalidztwa i sta- 
reści. Projekt uzupełnia tę lukę. Znaczenie 
ubezpieczeń polega na tem, że łagodzą one 
ostrość walki kłasowej i wytwarzają w war 
stwach i klasach poczucie łączności z inte- 
resem ogólnym państwa i narodu. Nawiązu 

jąc do ubezpieczenia chorobowego, minister 

zaznaczył, że Połska nie może sobie pózwo- 
lić na luksus posiadania najlepszego w Eu- 
ropie ubezpieczenia tego rodzaju i dlatego 
projekt przewiduje zmniejszenie składk na 
ubezpieczenie chorobowe z jednoczesnem ©- 
graniczeniem szeregu świadczeń. Wprowadza 
pozatm minimalne dopłaty za porady lekar 
skie i leki, Dzięki temu nieznacznemu usz- 
czupleniu uprawnień na tym odcinku możli- 
we się stało wprowadzenie ubezpieczenia na 
wypadek inwalidztwa i starości. Wniesiony 
projekt ustawy ujednostajnienia ustawodaw 
stwa w zakresie ubezpieczeń społecznych na 
terenie całej Polski z wyjątkiem Górnego 
Śląska. 

Nie wydaje mi się — mówi minister — 
by krytyka opczycji zawierała choć krztę do 
brej woli. Każda krytyka, jeżeli ma być rze 
ezowa, musi zawierać pewne minimum dob 
rej wcli w stosunku do samego zagadnienia. 
Przystępowanie do niego z marimum złej 
woli wygląda bardziej na demagogję, niż na 
argumenty. 

Dyskusję przerwano o godz. 20.30. 

Nr. 42 (2583) 

Ot i kłopot. 
Makary Portwiczenko był motorycznym 

bezrobotnym, ale pijakiem także. Jedno, !» 

znaczy pijaństwo, doprowadzjło podobno do 

drugie, to znaczy do bezrobocia, 

twierdził że naodwrót; 

ale 

dlatego zaczął pić, że 

nie miał nie lepszego do roboty przez cały 

bcży dzień. 

on 

Ale kto nic nie ma, ten jeszcze może zna- 

ć litościwego kompana, który zapr 

szek, natomiast trudniej o bardziej so- 

    į na 

  

lidne *zaopatrzenie żołądka. Zjadł był magi- 

strackie chieby, kartofle trochę przehandlo- 

wał na trochę 

mował i znów był głodny i zziębnięty 

ni mróz pocisnął. (10 tu robić? Spot; 

jomka Szymonka Rumbula który idzie 

ną także niewesołą. 

skous I- 

Właś- 

coś smacznjejszego, 

    

      

„Jak sję ma, cóż idzi taki opu 

    

Wojewoda Jaszczołt w Wilnie. 
POWITANIE NA DWORCU. 

W czwertek, dnia 16 bm. o godz. 
7 50 rano warszawskim pociągiem ро- 
śpiesznym przybył do Wilna wojewe 
da wileński p. Władysław Jaszezoli. 
Na peronie powitali wysiadającego 7 
wagonu p. wojewodę wicewojewoda 

prezydent m. Wilna 
dr. Maleszewski, naczelnik wydziału 
Bruniewski, prezes O. U. Z. Łączyń- 
ski, starostowie Kowalski i Trameco- 

urt, prezes Syndykatu Dziennikarzy 
Wileńskich, kier. Oddz. P. A. T. Szy- 
dlowski, inspektorowie Konopko | 
Izydorczyk, reprezentant Dyrekcji P. 
K P.i inni. 

Z dworca odjechał wojewoda Jo- 
szczołt w towarzystwie wicewojewody 
do Pałacu, gdzie na konferencji wi- 
cewojewoda Jankowski zreferowal į. 
wojewodzie stan bieżących spraw wo- 
jewództwa. 

4 W WOJEWODZTWIE, 

O godz. 11 p. wojewoda Jaszezott 
przybył do gmachu Urzędu Wojewó- 
dzkiego. W wielkiej sali konferencyj- 
nej p. wicewojewoda imieniem wła- 
snem i zgromadzonych tam in gremio 
pracowników wojewódzkich powitał 
p. wojewodę jako szefa, składając je- 
dnocześnie na jego ręce zapewnienie 
o usilnej i sumiennej pracy całego per 
sonelu- urzędniczego, którym będz e 
odtąd kierował. Przemowę swą zakoń 
czył p. wicewojewoda życzeniami po- 
myślności w pracach, w których pod- 
legły p. wojewodzie personel współ- 
działać będzie z jak największą gorl- 

Na wycieczce narciarskiej w Tatrach. 

  

Na zdjęciu maszem widzimy przepięk- 
ny pejzaż zimowy w Tatrach. Na froncie wi- 

W salach Muzeum Narodowego w Warszawie 
W Warszawie przy Aleji 3 Maja 

wybudowano nowy gmach Muzeum 
Narodowego. 

Jest to monumentalna budowla, 
która po ostatecznem wykończeniu i 
urządzeniu będzie jedną z najwspa- 
nialszych siedzib minionej kultury 
polskiej. 

Narazie brak muzeum wykończ=- 
nia zewnętrznego, wewnątrz zaś ma 
urządzone jedno tylko piętro. Jedn> 
piętro, — a przecież pół dnia nie wy 
starcza by zapoznać się z zabytkami 
tu nagromadzonemi. U wejścia patron 
nuje muzeum Kopernik, statua, wyko 
nana przez Teodora Rygiera w 1877 r. 

Ogółem jest urządzonych 12 sal. 
Mamy salę mebli, makat, sprzętów 

wszelkiego rodzaju, sale ubiorów, salę 
szkła i porcelany, wreszcie pokoik w 
stylu rococo — istne pieścidełko ba- 
wiące oczy. 

Meble rozmieszczone są w 6 sa- 

lach. 
Pierwsza ogromna, u której sufitu 

zawieszony wierzch namiotu tureckie 
ge olbrzymich rozmiarów, kiedy i 
przez kogo zdot yty — niewiadomo. 

W sali tej zgromadzono zabytki re 
nesansowe w. XVI. Mamy tu sprzęty 
wykonane w Polsce, oraz sprowadzo- 
ne z zagranicy. 

Znajduje się tam szafa w stylu re- - 
nesansu francuskiego, stylu Henryka 
II z lat 1547—1559; szafa renesanso- 

wa włoska, skrzynie, ławy, stół inkru 
stowany kilku rodzajami drzewa i 
masą perłową, krzesła z w. XVI, obi- 
te skórą tłoczoną lub materją wzorzy- 
stą; na ścianach szpałery flandryj:kie 
i brukselskie, piękny klęcznik. 

Szpalery przedstawiają bądź to sce 
ny rodzajowe, bądź momenty history 
czne. — Szpaler flandryjski przedsta- 
wia połowanie na lwy, — bruksels<i 
— podstęp Hannibala w wojnie z Rzy 
mem. 

Widzimy tu dwie piękne płasko- 
rzeźby drewniane. Jedna z nich przed 
stawia pokłon trzech króli, druga, ki5 
ra jest wewnętrznem wiekiem skrzy- 
ni przedstawia cudnie, precyzyjnie 
wykonane scenv z życia Chrystusa. 
Jest to właściwie nie rzeźba, ale ro- 
dzaj drzeworytu pochodzi z Włoch z 
końca XV w. Z pamiątek historves- 
nych w sali tej mamy fotel króla Au- 
gusta II, którego górna część zacho- 
wała się taką jaką była, dolna w posta 
ci zmienionej. 

Na ścianach matryce, czyli tabii- 
ce służące do wytłaczania skór, w ga- 
biotkach dawne księgi, oprawne w me 
tal lub skóry, naciągnięte na deski, 
siąd powiedzenie: „Przeczytaj książ- 
kę od deski do deski*, dokoła mn5- 
stwo skrzyń żelaznych, ogromnvch 
młodzieży, które na pierwszy rzut 
oka robią wrażenie dzwonów, wresz- 

dać parę narciarzy, udających się na wyciecz 
kę. 

CZARNA KAWA-BRI 
Rewja artyst, teatru na Pohulance, występy chóru rewellersów Świętochowskiego, wieła atrakcyj i niespodzianek. 

  

cie sepety, prototyp obecnych wali- 
zek i neseserów. 

Wśród ksia” rzadki zabytek, okład 
ka mszału z XV wieku z katedry płoc- 
kiej. 

W sali tej znajduje się również 
mnóstwo kluczy i zamków dawnie;- 
szych, między innemi mistemie wy- 
konany klucz ogromnych rozmiarów, 
służący niegdyś jako reklama Šlusar- 
ska; kołatki do bram, dziś dzwonkami 
zastąpione. 

W gablotkach różne zegary, kieli- 
chy, łyżki, tace pozłociste. 

Sala I łączy się z innemi oraz z sa 
lą urządzoną w rodzaju kaplicy koś- 
cielnej. W sali kościelnej znajduje się 
tryptyk o scenach z życia św. Rodzi- 
ny, w gablocie za szkłem model obron 
nego kościoła z Sutkowca na Podolu. 

Sala II mieści meble z wieku XVII. 

Stoją tu ogromne gdańskie szafy 7 
drugiej połowy XVII wieku. — Łóżko 
z baldachimem, łóżek takich 12, ofia 
rował Sobieski klasztorowi bonifra- 
trów, ostatnio sypiali na nich chorzy. 

W: oknach znajdują się witraże z 

XVII wieku. Na ścianach za szkłem 
proporczyki do fanfar, królewskich. 

W rogń sali stoi maszyna alchemi 
na, znaleziona ostatnio w podziemias 
ketedry warszawskiej — prawdopo- 

dobnie ongiś własność króla Zygmun 
ta III, cudny relikwjarz ze złota i ko- 
realu — początek baroku — robota 
włoska. Sekretarzyk  (prawdopodob- 
nie) królowej Marysieńki, z kości sło: 
niowej, szyldkretu i bromzu, mister- 

  

wością, z wszystkich sił swych i pod- 
ług najlepszej wiedzy. 

P. wojewoda Jaszezołt w odpa 
wiedzi swej zaznaczył, iż uważa tak 
miłe powitanie za złożenie deklaracji 
o lojalnej i wydatnej pracy dla dobra 
województwa i Państwa. Przybywa 2 
terenu, który można nazwać frontem 
gospodarczym, a na którym szalejący 
kryzys światowy przejawił się w spo- 

sób wyjątkowo dotkliwy. Przybywa 
ma teren o charakterze odmiennynt, 
nejeżony innemi zagadnieniami, któ- 
rym sporstać bedzie w stanie w wa- 
runkach wytężonej pracy całego zes- 
połu powierzonego mu urzędu. Prz*- 
silenie gospodarcze — podkreślił p. 
wojewoda -— dotknęło również i wo- 
jewództwo wileńskie, powodując sku- 
tki uciążliwe dła ludności. Wobec te- 
go odwołuje się p. wojewoda do wszy 
stkich współpracowników, ażeby w 
wykonaniu swvęch czynności liczyli 
się z postułatami dawania opieki i po 
mocy ludności przy załatwieniu po- 
szczególnych spraw aby każdy praco- 
wnik państwowv był uważany za na- 

turalnego opiekuma i doradcę ludno- 
ści. 

Chociaż po raz pierwszy spotyka 
się z tym zespołem urzędników, z opi, 
nii jednak, jaką ma o nich od swych 
poprzedników, może wnioskować, iż 
w pracach swych zespół urzędniczy 
iść będzie w dalszym ciągu w kierun- 
ku tych wskazań. 

  

O ile chodzi o metodę współpracy. 
stosowanej przeze mnie—rzekł p. wo- 
jewoda — streszcza się ona w jednym 
wyrazie: zaufanie. Oświadczam że z 
góry obdarzam mych współpracowni- 
ków zaufaniem i liczę, że zaufanie to 
nie będzie nieopatrznie złamane. Po- 
znaliśmy się — zakończył p. wojewo- 
da — obecnie pójdziemy do pracy. 

В 000— 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWIA. (Pat). Londyn 30,67—30,68, 

Nowy York 8,918 — 8,938; Paryż 34,95 —- 
35,04; Szwajcarja 172,25 — 172,68; Berlin w 
obrotach pryw. 212,20. 

Dolar prywatny 8,921; 

  

Rubeł 4,74. 

NOTOWANIA GIEŁDY ZBOŻOWO - TOWA. 
ROWEJ I LNIARSKIEJ W WILNIE 

w dniu 16 bm. Za 100 kg. franco wagon 
Wilno 

Żyto 663 gr./1 — 20.00 — 20.50; Pszenica 
688 gr/1 — 31.00; Mąka żytnia do 55 proc. — 
31,50 — 32.00; Mąka pszenna 0000 A. luk- 
susowa — 52.50; Otręby pszenne — 10.75; 

'Tendencja mocna. 

Len za tonnę loco stacja załadowania. 

„Len trzepany wołożyński Basis I. ska!a 
216,50 zł. 1212 —1234;Len trzepany drujsk“ 
Basis I. skala 216.50 — 1617; Len trzepany 
itrabski Basis I. skala 216.50 — 1277. 

  

  

nie inkrustowane biurko króla Jana 
II. 

W następnych salach znajdujemy 
pamiątki po królu Stan. Leszczyńskim 
po Sasach i po królu Stan. Auguście. 

Z pamiątek po Stanisławie Lesz- 
czyńskim „jest gobelin, ofiarowańv 
królowi przez Francuzów, jako po- 
dzięka za wznowienie Akademji w 
Nancy 3 lutego 1751 r., oraz rząd skoro 
macyjny kr. Stanisława Leszczyńskie- 
go. 

Wiele pamiątek Saskich, oznaki 
królewskie koronacyjne; płaszcz, ber- 

  

, ła, korony (o falszywych kamieniach, 
-— Sasi byli b. skąpi) Augusta II i 
Marji Józefy. 

Z pamiątek po królu Stanisławie 
Auguście oryginał hołdu miasta Kró- 
lewea, hołdującego Stam. Augustowi, 
serweta, jaką panie warszawskie zło- 
żyły na ręce króla za ocalenie w 
sie konfederacji. W salach ubiorów 
znajduje się wiele strojów po królu 
Stan. Auguście; przedewszystkiem róż 
norodne fraki aksamitne i atłasowe 

ozdobione pięknym haftem; z pamią- 
tek obcych monarchów płaszcz koro- 
nacyjny Marji Teodorówny. 

W gablotach leżą pasy 
pasy skórzane, trzosy. 

Na ścianach wiszą tak zw. por- 
trety trumienne, portrety sześcio, lub 
ośmiokątne, jakie zawieszano w cza- 
sie pogrzebu na trumnie zmarłego. 

Kult dla Kościuszki widny na każ 
dym kroku, między innemi pamiątka- 

  

  

  

słuckie, 

GE 

Przyjęcie ustawy samorzą- 
dowej. 

WARSZAWA, (Pat). 
Sejmu przyjęto wczoraj w drugiem 

Na plenum 

czytaniu po długotrwałej dyskusj: 
szczegółowej ustawę samorządową. 
Wszystkie zgłoszone poprawki odi/iu- 
cono, z wyjątkiem 2 poprawek rządo 
wych. W czasie dyskusji cpozycja kil 
kakrotnie domagała się głosowania 
imiennego nad zgłoszonemi przez nią 
poprawkami, chcąc przez to przedła- 
żyć i tak długotrwałe obrady. Gdy po- 
seł Araszkiewicz (PPS) oznajmił, że 
żąda imiennego głosowania nad swc- 
ja poprawką, marszałek Świtalski 
„niosku tego nie poddał pod głosowa 

nie, zaznaczając, że wyraźnym ceiein 
wniosku jest hamowanie obrad. Wó- 
wczus na ławach opozycji wybuchła 
wrzawa i posłowie z Klubu Narodv- 
wego, PPS, Ch. D, i Str. Ludowego о- 
puścili salę obrad, nie biorą cudz'ału 
w głosowaniu nad ustawą. Posiedze- 
nie zakończyło się o godzinie 2 min 
15 w nocy. 

  

  

Powrót Paul-Boncoura. 

PARYŻ, (Pat). W dniu 16 bm. ra- 
no minister Paul Boncour przybył do 
Paryża z Genewy. 

—000— 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
„LETUWOS ŻINIOS* O NIEBEZPIECZEŃ- 
STWIE NACJONALIZMU NIEMIECKIEGO 

DLA KRAJÓW NADBALTYCKICH. 

Organ ludowców pisze w związku z uka 
zaniem się broszury hitlerowców p. t. „Mein 
Kampf“ co następuje: 

Nr. 47 z 14 lutego 1933 r. Artykuł p. t. 
„Niebezpieczeństwa nacjonalizmu niemiec- 
kiego dla państw bałtyckich". Streszczenie. 

Kraje nadbałtyckie, stosunkowo rzadko 
zaludnione stanowią łakomy kąsek dla na: 
jonalistów niemieckich, zwłaszcza, że pod 
względem politycznym nie są scementowane. 
Pierwszym krokiem w drodze na wschóu 
jest dla Niemców sprawa korytarza pomor- 
skiego. Hiller w sposób wyraźny i katego- 
ryczary oświadczył, że Niemcy żądają zwrotu 
korytarza pomorskiego, dającego Polsce 
cie na morze. 

, Litwini zdają sobie sprawę co oznacza 
odebranie korytarza pomorskiego. Stawiato 
by ono Litwę w stosunku do Niemiec w jed 
makowej sytuacji z Polską ze względu mia- 
nowicie na Kłajpedę. Sprawa Kłajpedy jest 
kwestją istnienia Litwy. Pod tym względem 

  

  

* militaryzm i nacjonalizm niemiecki stanowią 
największe i najbezpośredniejsze dla Litwy 
niebezpieczeństwo. 

Kraje nadbałtyckie już doznały pierwsze 
go ciosu w postaci podwyższenia o 100 proc 
<eł importowych na masło, mięso ż bydło. 
To jeszcze nie wszystko. Nacjonaliści nie- 
mieccy usiłują postawić stopę na Małej L*:- 
wie. Jak słychać, pewna wybitna na obszarze 
Kłajpedy jednostka po powrocie z Berlina 
zaczęła kupować po wysokiej cenie zboże 
od miejscowych rolników. Dzieje się to jed- 
nocześnie z podwyżką ceł niemieckich. Tem 
samem daje się do zrozumienia, że niemiec 
cy nacjonaliści „ratują obszar Kłajpedy. 
Dc Kłajpedy wdziera się hitleryzm. (Wilbi). 

  

  

zysowe, stroje wizytowe. 

  

mi robota kobieca przedstawiająca 
kosz z kwiatami, wykonany sznelą, 
ofiarowamy Kościuszce przez kobiety 
z Solury. 

Winnej sali znajdujemy kielichy 
przyciski i różne drohiazgi z portre- 
tami Kościuszki. 

Z mebli widzimy tu pięknie r: 
bione drzwi z przed 1830 r. roboty 
warszawskiej, wysoki klawikord tak 
zw. żyrafa, 'w stylu cesarstwa z lat 

1810—1812 firmy wiedeńskiej Joseph 
Wachte, sekreterę z laki o motywach 
chińskich — wyrób europejski. 

    

  

W'sali szkła i poreelany znajd 
się zabytki począwszy od wiekuX 

; z dzisiejsze. Są tam wsp: 
niałe piece gdańskie i nieborowskie, 
gablota z mnóstwem różnych kaf'i, 
któremi kiedyś całe ściany wykłada- 
no, ży andole z ikopconego kryształu 
lustra, służące do przeglądania tub 

tylko dla ozdoby i załamywania świa 
tła, pokryte herbami, rysunkami 

Widzimy "tu -okazy porcelany 
sewrskiej i z fabryki w Pont aux 
Choux z 1810 r., najróżniejsze serwisy 
oraz puharów i kielichów bez liku. 

Na uwagę zasługuje cudny pul:ar 
z ciemnego Lryształu z rzeźbą Maden 
ny sykstpńskiej — wyrób niemie:ki 
Jest tu nagromadzona porcelana 2 

czasów saski h i Stan, Augusta o mod 
nych wówce as motywach chińskich i 
tak zw. polonica z motywami polskie- 
m. 

Moc przeróżnych butełek w for- 

            

  

   

    

   

  

piło się co, a, ci nie chorował, dawno nie wi- 

działem, ale jakości potłuściał, musi ma ro- 

bota“? 

„ Jak sie masz brat ty mój, tak to tak, 

pctłuścjał, ale przyjdzie sie zaraz znów schud 

nąč“. 

„A gdziesz tak udało się? Pomoż že i mn 2, 

musi miał robota*? 

& gdzie? Ach brat ty mój, wiadomo, w 

więzieniu! Ale teraz wypuścjli, żeb tego ad- 

wckata, tylko na trzy miesiące naprówadził i 

teraz badziaj się człowiek po mieścje... ani 

kala, ani roboty, ani jeść” 

    

Ot, pomyśl 

pytał jeszcze jak i co, podobała mu się taka 

kuracja wzmacniająca, zajmujący tryb ży- 

cia, wygody, jakich oddawna nie miał na 

wolności Podrapał sję po głowie, i medytow uł 

żeby na taką przyjemną „karę* 

zastanowił się Makary, wy 

co tu począć, 

zasłużyć? Pc 

nje chciał popełniać zaraz kryminału, bo to 

i niewiadomo, jak nie dowiodą że przeć a at 

nieprzytomny, w pijanym zna i 

to i mogą dać po szyj... 

No, pięknie. Skradł, ciężko prz. 

niewprawnie, zresztą i nie chciał się kryć, dał 

odrazu. Tak 

    

onieważ był człowiekiem zacnym, 

    

skra 

   trzeba. 

się złapać, na sądzje przyznał się 

a tak, głodny, bezrobotny. Był karany? 

Darowali że powiadają nie był karany, 

ze skruchą, odrazu... 

  

przy- 

nie udało się.. 

żeby ich kaczki] A tu mróz coraz silniej szczy 

znał się 

  

pie. i głód kiszki skręca. 

Włamał się do sklepu, spotniał jak szczur, 

nieprzyw) 

Któż do wygody nie tęskni i do miski cie- 

  

zy i wstyd trochę, ale co robjć? 

plej strawy? Zgubił umyślnie narzędzia At. 

  

pożyczał od specjalj 

kowemu udając podpitego więcej niż był. Ko 

że storas dostan'e leżki w areszcie zaręczali, 

jekich choć ze d 

ki będą mó 

Nu, ot i świadki! Zdaje się ž 

jak zrobili! Wszyscy sąsiedzi jednym gło: 

przyświjadczyłi że Makary człowiek poczciwy, 
nigdy nie kradł, więc widać z głodu i ne- 

dzy wódka do głowy uderzyła, może klo na- 

Siedzi Makary na ławie oskarżonych 

e, z rozrzewnienia że tak o nim kumw 

  

     

  

kto ich wie? 

czliwe fudzie, » 

  

m 

     

  

mówił 

i pł 

mowią: 
   

  

i ze złości, że znów nie nie wyjdzie 

z tego. Tak i było znów skrucha, pijany był, 

namówili. Darowali, Adwokat wyd 

że niewinien on, w afekcie działał. С. 

począć? Zaczął fałszywe pieniądze rozmieniać 

zatrzymali przy trzeciej 5-złotówce. 

raz kilka miesięcy „hoteliku* pewne, to już 

murowane, od tego nikt się No- 

we kompany w areszcie (zawarł przez te „n- 

    

  

  

nie wkręci. 

r? razy bardzo korzystne i umorałnjające zna 

jomości), od świłu do nocy tłumaczyli mu 

cały kodeks karny, lepnej' od 10 dependeu- 

tow. Z pogodną miną i duszą pełną błogiej 

nadziei zasiadł na ławie oskarżonych Maka- 

ry, Recydywista? Tak. Przyznaje się? Oh, 

myśli, nie głupi, nie będę, mówi przyznaw :ć 

się, nic nie wiem, nie widziałem. Fałszywe 

były peniądze? A kto ich wie. Adwokat bro- 

ni, ale coś nie tak gorąco, nu, teraz udało się. 

Pcszli, naradzali się, wracają: „powstań, 

wią, „wyrok będą czyłać*. Zasądzjli daj im 

Boże, na pół roku, a tu... raptem amnestja i 

idź wolny na mróz. Darowali! 

Zapłakał Ma- 

kary, „Ot biedczek, 

płacze z radości że niewinność jego wysz'a 

  

nó 

poszloo00, 

Ta amnestja znaczy darowała. 

a jakaś paniusia mówi: 

na šwjatlo“ 

A jakiś kompan mówi: „Nie lamentuj, nie 

tobie jednemu nie udało się, ot patrzaj tam- 

ten panoczek jakieści takie świnstwa robił, 

że aż drzwi zamknęli jak io sądzili a dla- 

tego i jemu amnestja darowała, baba popsu- 

ła kobietki, takoż amnestja, teraz brat moj, 

anj ni.. Chyba zarźniesz kilka osób, ale i te 

nie wiadomo, dowiodą że niepoczytalny i pu- 

szczą.. Szpiega udawać!? Ale wtedy powie- 

szą... niema dla biednego ratunku, choć 

kręć się. Zafrasowany Makary łazi po m 

cie i obmyśla, co wyczynić, żeby mu dań trzy 

      

miesiące posiedzieć w cieple j żeby ani afekt, 

ani amneslja nie zaszkodziła? 

Knox. 

Olbrzymia sala, dwie orkiestry jazzbandowe, doskonały bufet, ceny kry- 
Wstęp tylko 3 zł. i 1.50 zł. 

rzecz bezrobotnych. Wstęp wyłącznie za zaproszeniami, które można 
otrzymać jeszcze w Wojewódzkim Komitecie do spraw bezrobocia 

w gmachu Urzędu Wojewódzkiego. 

Dochód na 

mie niedźwiedzi, świnek, baryłek, wie 
życzek; —-- wyrobu polskiego, czeskie- 
go, rosyjsniego i i. 

Jest tam butelka w formie armat- 
ki. podobne zrobiona specjalnie na 
przyję:ie gen. Macaliūski go, który 

proszony ma uczię w czasie powstania 
Ki sciuszki miał .ę wyrąwić, Że w cza 

sie wojny wypada pić tylxo z arnu- 
tv — Lostarano się więc o budę w 
fermie armaty. 

Pełno kielich6w z podstawkami, 
lub bez nich; są to tak zw. hulawki. 
często zaopatrzone w sentencję, życ ą 

cą zdrowia gospodarzom, powodzenia 
domowi i t. p. 

Jest tam kielich podwójny, któr:- 
go górna część jest mniejsza, do.na 
większa, tak zw. kielich brat, zapra- 
sza do wychylenia go w następuj cy 
sposób: 

„Ja, brat młodszy, bardzo proszę 
Czyja łaska, choć potrosze, 
A klo z głową, z mocnym brzuchem, 
Przewróć, brata wypij duchem". 
Na większym  kieilichu 

brzmi: : 
„Ja, brat starszy, wypij ze mnie, 
Nie frasuj się nadaremnie. 

Będziesz wesół, będziesz hojny, 

Pij, bądź sto lat spokojny", 

Myślę, że kult dła tradycji nie za- 
nikł, wiele osób będąc w Wan zawie 
pośpieszy obejrzeć zabytki minionyci 
czasów, a i sentencja wypisana na kie 
lichu, niejednemu przypadnie do ser- 
ca. 

  

napis 

  

Zofja Gnatowska. 
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"wem wiazanki picsenek legjonowych is 

Nr. 42 (2583) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Wesoły kulig sowiecki zabłądził do Polski. 
Humorystyczny i niepezbawiony cech tra 

gizmu wypadek miał miejsce wpobłiżu 
granicznej wsi Mikołajewo w rejonie Niewia 
rowicz. Trzy pary sań zaprzężone po dwa Ko 
nie mknęły z pijanem towarzystwem w kie- 
runku wsi Mikołajewe. Przed domem Tere 
sewicza, b. osadnika wojskowego wesołe to- 
warzystwo zatrzymało się. Kiedy Teresewicz 
wyszedł na ganek domu by zobaczyć kio gu 
tak wesoło odwiedza z przerażeniem skon- 
statował, iż z sań z ledwo trzymającemi się 
ma nogach kcbietami wychodzą wojskowi sa 
wieccy. Tesesewiez szybka  zerjentowawszy 
się w sytuacji powiadomi: przez syna pob 
liską strażnicę KOP. skąd natychmiast na 
nartach przybyła sekcja żołnerzy z podofi- 

Kożkiem 
W Kolonji Jadłowieze, gminy opeskiej pod 

ezas uczty weselnej, wywiązała się bójka 
wśród biesiadników, w ezasie której zostuł 
uderzcny kełem w głowę niejaki Władysław 
Kizło mieszk. kełonji Tynie, gminy opeskiej. 
Uderzenie było tak silne, iż Kizło poni 
śmierć na miejseu. Mordercą okazał się Pistr 

  

Miłość lą 
Wczoraj, w jednej z bram miasteczka Doł 

hincwa znałezicno młodą dziewczynę, wiją 
eą się w kemwulsjach. Zawezwany lekarz 
stwierdził «cirucie się esencją octową i 

cerem na czele. Wesołe towarzystwo za- 
trzymano. Jak się okazało wojskowi wraz z 
kobietami odbywali wesoły kulig saniami. 
Będąc pijanymi zamiast dostać się do wsi 
sowieckiejwicze położonej o 2 km. od pol- 
skiej wsi Mikołajewicze o 2 klm. przybyli 
«cmyłkowo do tej ostatniej, 

W czasie zatrzymania sowieckich gości, 
jeden z pijanych strażników wyciągnął re- 
wolwer i strzelił do strażnika polskiego, leez 
chybił. Kiedy ge rozbrojone stawiał opór. 

Wczoraj edbyła się konfereneja graniczna 
polsko - sowiecka w wyniku której zabłąka 
nych sowieckich żołnierzy Oraz kobiety 
zwrócono, Wpjskowym skonfiskowano tyl- 
ko broń. 

po głowie. 
Konrad mieszkaniec wsi Klarynda tejże smi 
ny, który pcdczas badania policyjnego za- 
klinał się, iż chciał tylko Kizło pobić, ale 
nigdy nie zabić. Jak podaje dalej, Kzło miał 
pierwszy wszcezeząć bójkę, a on tyłko ude- 
rzył ge w obronie własnej. 

Konrada osadzono w więzieniu. 

zgubiła, 
przewiózł denatkę do szpitala powiatowego. 

W. ubraniu desperatki znałeziona list, z 
treści którego wynika, iż pewodem tego roz 
paczliwego kroku był zawód miłosny. 

$owiecki samolot przy polskich słupach 
granicznych. 

Z Wilejki donoszą, iż wczoraj rano w po 
bliżu słupów granicznych polskich skutkiem 
defektu motoru lądował sowiecki samołoł, 
Który podwczie miał na nartach. 

Samciot opuścił się tuż koło słupów gra 
nicznych polskich w rejonie Kamieni. Lotni 

cy sowieccy, zauważywszy to czemprędzej 
©depthnęli o kiłka metrów aparat i w ten 
spcsób uniknęli zatrzymania, 

Samolct ten leciał z Połocka do Mińska 
6 wobec panującej zadymki Śnieżnej zbłą- 
ałził. 

  

Dołhinów. 
„TRAGEDJA* W MIKULINIE. 

Kto jeszcze nie wie, to niech  Śpieszn'e 
przyjmie do wiadomości, że w gm. dołhinow- 

Mikulin (s srokošei i dlugo 
znej nie podaję). I oto: najob 

szerniejsza izba we wsi po brzegi wypelnio 
ma ludźm: wszystkich płci, wieku i przeko- 
nań. Ktoś narzeka na brak tienu. Czapka wy 
rzuconaw górę — wbrew prawu ciążenia — 
mie chce spaść na podłogę... Chybotliwe św.a- 

tełko, zawieszonej u sufjtu lampki, załamuje 
się zamiera i podrywa na fali przyśpieszo- 
nych oddechów. 

Twarze roztargnione, o niezdecydowanym 

wyrazie. Oczy wybałuszone w jeden punki. 
Kurtyna, Zaraz się zacznie. Aha, Państwo nó: 
wiecie ćo! Otóż — przedstawienie aina 
pod kierownictwem naucz. p. Kuczyńskiego. 

„Smulna Pereika“ „ilež tragizmu! — 
ale nie będę wywoływała nastroju, ha 

ie się popłakali. Kurtyna spada, t. za. 
zdejmują ją z kołków dwaj specjaliści —- i 
oczom widzów ukazuje się bezwarunkowy 
brzeg jakiegoś cona jmfiej morza i rozpaczo 
ny rybak. Wi rybaka nie wątpimy, a co do 
morza, no to rozwieszone sieci wyraźnie mó 
wią, że powinno się ono gdzieś wpobliżu znaj 

dować. Potem był djabeł i jakieś monstra 
piekielne na bosaka i w papierowych kołpa- 
kach. Był król wód (nie sodowych) w dese- 
miowej serwecie i szczątkach korony nadzia 
mych ma niebieską bibułę. — I było — tra 
giozne zakończenie, bo ze słów „Malgosi“ do 
wiedzieliśmy się, że „Jaś utonął, Wreszcie 
ma krótkie: „Hej Miszka kurtyna“! — wyrzy 
cone przez jednego z artystów — specjaliści 
posłusznie zasłonili kołdrą. Deklamacje i 
chór dopełniły całości. Ludziska się rozeszt, 
a po oczach widać było, że silniejsze wraże 
nie odnieśli z tego skromnego przedstawien'a 
— nóż my z jakiejś wytwornej opery, wstrzą - 
sającego dramatu, czy pikantnej komedji. 

Stąd prosty morał dla nas oświatowców. 
po wsiach więcej sypać „perełek* a i nie ka 
niecznie „smutnych“. hzf. 

Mickuny. 
Z ŻYCIA SPOŁECZNO — KULTURALNEGO. 

Zapowiedziany referat p. Stanisława Kiu- 
kowskiego „O Szkolnictwie Polskiem Zagra 
micą* zgromadził 12 bm. niezliczoną masę lu 

dzi w sali gminnej, którzy z zainteresowa 
miem wysłuchali odczytu. Prelegent wyjaśn.ł 
ogromnie ciężkie warunki Polskiego Szkoln: 
«twa na Litwie, Łotwje, w Niemczech i t. 4. 

Na tem miejscu należy powiedzieć, że jn 
<dobne referaty i przemówienia są bardzo ko- 
nzystne — gdzie nie docenia się powszechne 

go nauczania. 
Po zebraniu p. Stanisław Klukowski wział 

udział w Zebraniu Zrzeszenia Kół Młodzieży 

Wiejskiej gminy Mickuńskej, na którem rów 
neż poruszył sprawy Polskiego Szkolnictwa 

zagranicą. Po dłuższej dyskusji został przyję 
ty jednomyślnie wniosek zgłoszony przez p. 
Antoniego Puksztę w następnującem brzmie- 

niu: 
„Zrzeszenie Kół Związku Miodzieży Wiej 

skiej gm. Miekuńskiej na zebraniu w dnin 12 
lutego 1933 r. po п się z konieczno- 
ścią nawiązania kontaktu z młodzieżą Pol- 
ską zamieszkałą na Łotwie uchwaliła: 

1) Zorganizować wysyłanie listów do mło 
dzieży polskiej na Łotwie. 

2) Prowadzić propagandę w celu potrzek 
nej sumy na zakupienie książki pod tytułem 
„Akcja pod Bezdanami* od mieszkańców sm. 
Mickuńskiej dla czytelni polskiej w Dynebur- 

gu. 

    

     

   

    

3) Uświadamiać mieszkańców gminy o po 

trzebach młodzieży polskiej zagranieą*. 

Oprócz tego odbyła sę w tymże dniu aka 
demja ku czci Piusa xI, na program ktėrej 

złożyło się przemówienie wójta p. H. Jasień 
skiego, deklamacje dziatwy szkolnej i chó- 
ralne występy Koła Młodzeży Wiejskiej w 
Mickunach pod kierownictwem p. Andrzeja 
Stankiewicza. 

    

CZY UDUSIŁA — NIE PAMIĘTAŁA. 

We wsi Smieliny gm. mickuńskiej w 
przydrożnych krzakach włościanie znaležti 
zwłoki noworodka. 

Powiadomione policję, która w wynika 
przeprowadzenego dochodzenia ustaliła, iż 
matką tego dziecka jest niejaka Marja Tyi- 
jus. Przyznała się ona. dziecko powiła w 
piwnicy i że jest możliwem, iż będąc w 
mie nieprzytomnym, sama dziecko udusila, 
Dokładnie pamięta jedynie tylko to, że zwla- 
ki dziecka ukryła w krzakach. (e) 

Postawy. 
DWA PRZEDSTAWIENIA. 

W. dniu 12 lutego br. we wsi Rubieży, sta- 
raniem HB rówmka szkoły powszechnej p. 
Władysława Kuty zostało zorganizowane 

przedstawienie amators skłac ające się z 

dwu sztuczek p. t. „Rłólni a o Wiatr” i „Aby 
handel szedł* urozmaicone dodatkowo 

    

    

    

   

     

  

  

leckich. Przedstawienie zaszczycili swą obec 
noścą Zastępca Starosty p. K. Protassewicz 

Inspektor Szkoiny powiatu Postawskiego p. 
Drews, oraz prezes Zw. Rezerwistów p. Fr. 
Bobowski. 

Skromny dochód zasilił kasę Strzelca. 

6 Widz. 

      

  

Troki. 
DOSTAŁ SIĘ W TRYBY MŁÓCARNI. 

Wie wsi Stare Troki pod Wiinem u pro- 
boszcza tej parafji podczas młócenia zboże, 
parcbek Miehai Uścisło zostal podehwycony 
przez wał rozpędowy za pcłę kożucha i wcią 
gnięty do maszyny. 

Uścisło dcznał złamanita lewej nogi, wy- 
kręcenia prawnej rękj i ogólnego pofiuczenia 

Oficrę wypadku przewieziono do szpitaia 
powiatowego w Trokach. (ej 

  

KU RJ E R Wi E NS КОЙ 

Czy magistrat ma prawo przejąć kaucję 
„ŃArbonu” na własność miasta? 

Przed kilku dniami donosiliśmy, 
+ zamiarze magistratu 'przejęcia na 
własność miasta 100.000 zł. kaucji 
z racji niewypłacenia przez T-wo Ko: 
imunikacji Miejsk. 150.000 złotych 
tenuty dzierżawnej za rok 1933. 

WI związku z tem dowiadujemy 
się, że sprawa ta nie jest bynajmniej 
przesądzoną . Tommaka* bowiem stoi 
ma stanowisku, że tego rodzaju uch- 
wała magistratu byłaby 
bo jak wynika z treści umowy, 

   bezprawną, 
tec- 

W| Pittsburgu, stolicy stanu Pensylwanja 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 
przystąpiono przed ku tygodniami do. bu- 
dowy olbrzymiego 50-c'opiętrowego gmachu 
„Katedry Wiedzy”, który będzie największym 
a zarazem i najwyższym uniwersytetem świa 
ta. W/ uniwersytecie tym posiadać będą włas 

ne sale reprezentacyjne wszystkie narodo 
wości zamieszkujące Stan Pansylwanja. W 
związku z tem wyłoniono w kolonji pol- 
skiej w Pittsburgu specjalny komitet, któ 
ry zajmuje się zbudowaniem sali połskiej. 

Komitet ten zwrócił się do  To- 

warzystwa polsko - amerykańskiego w War- 
szawie z prośbą o dostarczenie projektu tej 
sali. Projekt tak: na polecenie towarzystwa 

      

    

  

min wpłacenia 150.000 złotych prze: 
widziany jest tylko w pierwszym ro- 
ku po założeniu Towarzystwa — mia 
nowicie w ciągu dwóch tygodni po wy 
puszczeniu wozów na miasto (styczeń 
1932 r.). Dla dalszych lat termin nie 
jest przewidziany. Innemi słowy wpła 
cenie tenuty dzierżawnej może równie 
dobrze nastąpić w styczniu, jak i kwie 
tniu. Kwcestja ta może być załatwiona 
qolubownie — oczywiście przy dobrej 
woli obu zainteresowanych stron. 

. 

wykonał proi. Szyszko - Bohusz. W! bec tego, 
że cał y gmach uniwersytetu zaprojektowany 

  

  

jest w stylu gotyckim, przeto i sala polska 
O. w tym samym stylu. 

- Bohusz wybrał gotyk polsk: 
musi by 

    

    

jaw lozka w Krakowie). Sala ta 
jako miejsce zebrań i odczytów 
nie ma być świątynią ducha : 

wiedzy połskiej. Na zdjęciu naszem widzimy 
projekt sali, wykonany przez prof. Szyszko - 
iBohusza. Wi sali tej ustawione będzie kopja 

Kopernika. W. bocznych gablotkach 
Ścić się będą manuskrypty najwybitniej 

szych polskich przedstawicieli literatury, pa 
ezji, muzyki i t. d. 

  

     

  

о РО Н Т. 
Wieikie międzynarodowe zawody narciarskie 

© mistrzostwo Wilna. 
W okresie od 23 do 26 bm. będą 

zorganizowane w Wilnie wielkie za- 
wady narciarskie o mistrzostwo Wil- 
mna i Wileńszczyzny. Zawody te maią 
się odbyć z udziałem najlepszych za- 
wodników polskich i państw sąsied- 
rich. 

Termin zgłoszeń, zamknięty zos- 
tanie z dniem, 21 bm. Obecnie Polski 
Związek Narciarski wysłał do szerega 
p:ństw ościennych zaproszenia na 
wzięcie udziału w tych zawodach. 

Z czołowej klasy zakopiańskiej na 
deszły już zgłoszenia Andrzeja Maru- 
sarza, Legierskiego i Gawlikowskiego 
Ponadto udział swój zgłosili doskona- 
ły zawodnik, mistrz A. Z. S. gdański-- 

go Stanisław Woyno, jak również do- 
skonały narciarz gdański Krasowski. 

Z zawodników wileńskich przyby 
wają masi czołowi narciarze, bawiący 

obecnie poza Wilnem: Łabuć i Hes- 
manowicz. Dodać należy, że są oni ć- 
becnie w doskonałej formie i powin- 

mi być twardym orzechem do zgr'- 
zienia dla zakopiańczyków i gości z1- 
granicznych. 

Impreza powyższa będzie stanowi 
ła dla sportowego Wilna nielada ewe- 
nement i może liczyć na zapewnione 
powodzenie. 

Dodać należy, że z ramienia PZN. 

  

na zawody wileńskie przybywa pre- 
zes tej instytucji płk. Bobkowski. 

(es). 
* * * 

Tegoroczne narciarskie mistrzostwa Tóż- 
nią od poprzednich. Mają być one rozgrywa 
ne w konkurencji międzynarodowej co, oczy 
wiście, podniesie sportowy poziom oraz atra 
kcyjność zawodów. 

Z gości zagranicznych startować będą Es- 
tończycy, Łotysze i cczekiwani są Finnowie. 
Gdyby Wil. OZN. zapewnił sobie udział tych 
ostatnich zawody o mistrzostwo Wileńszczy 
zny stałyby się odrazu bardzo poważną im- 
prezą sportową. 

Klasa naszych gości jest bezwątpienia bar 
dzo wysoka, gdyż są oni reprezentacjami 
swych krajów na mistrzostwach Europy w 
Insbrucku, Wilno więc będzie miało możność 
olglądania narciarzy o wysokim poziomie 
sportowym. 

Walka, oczekująca wileńskich narciarzy. 
jest ciężka, lecz bynajmniej nie beznadziej- 
na. Łotysze będą z nami walczyć bodajże 
jak równi z równymi. Estończycy zaś nie po 
winni znacznie przewyższać swych sąsiadów. 

Ewentualny udział Finnów nie sprowadz:, 
niestety, do Wilna Saarinena, Liikanena, — 
Nuotio i innych asów narciarstwa Finlandji. 
Nawet jednak ich zastępcy winni wykazać 
wpływ swych mistrzów, i ich udział przyn:e 
sie wiele sensacji w postaci chociażby spec: 
jalnego stylu. 

Obecne narciarskie mistrzostwa Wilna sa 
więc niepowszednią atrakcia naszego życia 
sportowego. Doniosłe ich znaczenie podkre- 
śla dobitnie fakt objęcia nad niemi protekto- 
ratu przez p. Ministra Beczkowioza oraz 
ufunduwanie nagrody za bieg 30 klm. przez 
p. wojewodę Kirtiklisa. wpj. 

BOSS TPNU ELITE TEST 

Wynik lustracji kuchni dla bezrobotnych. 
Wojewódzki Komitet do spraw bezrobo- 

cia w Wilnie uchwalił, jak już podawaliśmy 
udzielać pomocy w postaci pracy wyłącznie 
bezrobotnym, którzy posiadają na utrzyma 
niu rodziny. Samotni natomiast mają otrzy- 
mywać obiady. Na obiady zakwalifkowano 
przeszło 700 bezrobotnych i skierowano ie 
z początkiem miesiąca bieżącego do czte- 
rech kuchni. Wojewódzki Komitet zawarł w 
tym celu umowy z kuchniami, Kuchnie zobu 
wiązały się wydawać bezrobotnym, skierowa 
mym przez W. K., obiad, składający się z 
jednego litra zupy na mięsie, iłustej i 250 
gramów chleba szarego. Za każdy obiad W. K 
piaci kuchnicm po 30 groszy. Rozrachunek 
miał się cdbywać co 15 i 1 dnia każdego 
miesiąca. 

11 bm. kierownik biura komisji kwalifika 
<yjnej p. Zygmunt Christa i p. Antoni Dra- 
mowicz dokonali lustracji kuchni w celu 
stwierdzenia, czy wywiązują się one należ 
cie z warunków umowy. Rezultat tej lustra- 
cii był, niestety, ujemny dla dwóch kuchni. 
Ustałono, że „Kuchnia Kresowa* przy uliev 
Zawalnej 1 wydawała w dniu lustracji za- 
miast po 1 litrze zupy tylko pół litra, za- 
miast 250 gramów chleba — tylko 160 gra- 
mów. Zupa była kwaśna, prawdopedebnie po 
została z dnia poprzedniego. Bezrobotni, ko 
rzystający z obiadów w tej kuchni, sa nieza 

siowoleni i podobno, jak sami twierdzą nie- 

  

raz robilj wymówki właścicielce tej kuchni. 
Kuchnia jest przedsiębiorstwem prywatnem. 
Wiejewódzki Komitet de spraw bezrobocia, 
po stwierdzeniu tych niedokładności, wyciag 
nie w stosunku de tej kuchni jak najdałej i- 
dące kensekweneje. 

W drugiej kuchni „Higjenicznej* przy u- 
licy Wileńskiej racje obiadowe cdpowiadały 
przepisanom normom. Jednak ziemniaki by: 
ły źle obrane, a bezrobotni twierdzili, że nie 
zawsze ziemniaki te były świeże. Kuchnia 

ta również jest przedsiębiorstwem prywat- 
nem. W ebu kuchniach ponadto stwierdzo- 
no nadużywanie warunków „umowy w sysfe- 
mie wydawania obiadów. Mianowicie bezr» 
betni oirzymują bony na cały miesiąc. Co- 
dzień kuchnia ma prawo odeinać tylko jeden 
ben i wy den ebiad. Kuchnie zaś wy 
<ławały na prośbę bezrohotnych po dwa ©- 
biady dziennie, cedeinając po dwa bony i 
pozbawiając ich w ten sposóh możności ko- 
rzystania z posiłku w pozostałych 15 dniach 
miesiąca. 

Zupełnie inny wynik dała lustracja w 

kuchni Tewarzystwa Rosyjskiego przy ulicy 
Miekiewicza. 

Kuchnia ta wyróżnia się wzorową ©лу- 
stością, poreje wydaje pełne, A nawet z 
własnej iniejatywy nadprogramcowe dedaic 
de cbiadów bezrobotnym po kawałku mię- 
sa. 

    

  

Żołnierz bagnetem a cywil kluczem. 
Bėjka na ul. Szklanej. 

Wczoraj wieczorem przy zbiegu  ulie 
Szklanej i Gaona, przechodzący tamtędy żoł- 
nierz napadł znienacka idącego cywila i za- 
€zął go hić. Napadnięty dobył z kieszeni że- 
łazny klucz i uderzył nim napastnika w gło- 
wę. Wówczas żołnierz wydobył bagnet i za- 
dał cywilowi 6 głębokich ran. 

międzyczasie nadbiegł szaalarmowany 
przez przechodniów policjant, który położył 
kres bójce i obu poszkodowanych zawiózł 
dorożką do ambulatorjum pogotowia ratun 
kowego, gdzie po opatrunku rannego cywila 
przewieziono na jego własne żądanie do mie 
szkania przy ulicy Popowskiej 8, żołnierza 
zać policja przesłała do dyspozycji żandar- 
merji wojskowej. 

łnierzem okazał się niejaki A. Jastrzę 
bski (Kalwaryjska 154), rannym zaś Wacław 

  

Reks (ulica Popowska Nr. 8). 
Podczas badania poszkodowany Reks zło 

żył następujące wyjaśnienia. 
Niedawne rczszćdł się on ze swoją żoną, 

za która asystował Jastrzębski. Mimo tego 
nie przestawał en żony swej kochać. 

Ostatnio dowiedział się on, że Jastrzębski 
meltretuje ją, a nawet często bije. Zapomnia 
vszy © krzywdzie, którą doznał od żony» 

Reks pcstarfoówił ją obronić od Jastrzęb- 
skiego i pewnego razu oświadczył mu by za- 
niechał sweich miłosnych wizyt. 

Nie spodchało się to Jastrzębskiemu, któ- 
ry pewnego dnia usiłował już napaść Reksa. 
lecz został wówczas przytrzymany. 

Wezoraj wieczorem spotkał Reksa na uli- 
cy Szklanej i wszezął z nim bójkę. 

Jastrzębskiego aresztowano. (e). 

   

PIERWSI. 

Na wezwanie Ośrodka W. F. do zgłasza- 
nia ezłonków organizacyj na wstępny kurs 
narciarski, zamieszczone we wczorajszym 
„Kurjerze* pierwsze w oznaczonym termi- 
nie zgłosiło 25 kandydatów (swych członków) 
Zrzeszenie Młodzieży Rzemieślniczej i Prze- 
mysłowej. Jest to piękny dowód sprężystoś 
ei i sprawnej organizacji Zrzeszenia. 

ZARZĄD KL. SPORTOWEGO Z. M. R.i P. 

podaje do wiadomości, że zgodnie z uchwałą 
«agólnego Zebrania — powołano nowy Zarząd 
w skład którego wchodzą: p. Ławrynowież 
Seweryn — prezes, p. Szumański Tadeusz -- 
wiceprezes, p. Antoni Anforowicz — wice- 
prezes, p. Giedrys Piotr/— sekretarz, p. Ku 
dzewicz Witold — skarbnik, p. Sokołowski 
— gospodarz i p. Sierko Władysław — kro- 
nikarz. 

Sekretajat Kłubu czynny jest codziennie 
(oprócz świąt) od godz. 10—13, ulica Mickie 
wicza 23 — 5, tel. 18—86, zaś wieczorem 
o dgodz. 19 do 21, w łokalu świetlicy Zrze- 
szenia (ul. Jagiellońska 8—23). 

NAJBLIŻSZA IMPREZA NARCIARSKA. 

W najbliższą niedzielę z inicjatywy 1 p. 
p. Leg.. zorganizowane zostaną w Wilnie za 
wody natciarskie. Program zawodów przewi 
duje: bieg na 12 klm. dla narciarzy ponad 
18 lat. Bieg 8 klm. pań i dwa biegi dla mło! 
szych. 

Początek zawodów o godz. 11. Start | 
meta przy schronisku narciarskiem na Anto- 
kolu (Rowy Sapieżyńskie). 

WIELKIE ZAWODY NARCIARSKIE O ME 
STRZOSTWO SZKÓŁ ŚREDNICH W NOWO 

WILEJCE. 

Zapowiadane zawody narciarskie o mist- 

rzostwo Szkół Średnich m. Wilna odbędą się 
w dniach 18 i 19 bm. 

Gospodarzem zawodów jest miejscowe 
Gimn. im. Św. Kazimierza na. czele z Dyrek 
torem Gimn. i Kier. WF. p. Truchanowiczem 

Program zawodów. 

18. II. Bieg 10 klm. druż. po 4 w składzie. 

19. II. Bieg 12 klm. dla starszych (indy- 

widualny). 
19. II. Bieg 4 kim. dla chłopców. 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM MISTRZOSTW 
SZKOLNYCH. 

które odbędą sę w dniach 18 i 19 II. 1933 r. 

DNIA 18. II. wadz. 11.40 wyjazd z Wilna 
młodzieży szkolnej wileńskiej. 

O godz. 12.30 otwarcie zawodów przez u- 
roczyste wciągnięcie bandery narodowej na 
maszt. 

O godz. 12.50 — start biegu patrolowego 
zespołami po 4-ch zawodników do którego 
zgioszonych jest 27 zespołów szkolnych. 

DNIA 19. II. godz. 12.30 start biegu 12 klm 
indywidualnie i 4 klm dła chłopców którzy 
nie ukończyli 15 lat. 

O godz. 15.30 zakończenje zawodów i roz- 
danie nagród, które zostały ofiarowane prz :z 
Komitet Rodzicielski m. N. Wilejki i Nowo- 
wilejskj Komitet WF i PW. 

Z przyklaskiem trzeba powitać ofiarodaw 
ców, którzy doceniają potrzeby sportu i wy 
ckewania fiz. wśród młodzieży szkołnej. Miej 

ski Kom. WF i PW N. Wileiki ofiarował na- 
grodę przechodnią dla nailepszego zespołu z 

N. Wilejki. 
Gospodarzem zawodów jest miejscowe 

Gimn. im. Św. Kazimierza, które przygotowa- 
ło już trasy i skocznie terenowe, zaś kier. w 
f. prof. Truchanowicz w amerykańskiem tem- 
pie kierują akcją techniczn= w całej oreani- 
zacji zawodów. 

   

WALNE ZEBRANIE PZPN. 

WARSZAWIA (Pat). W! dniach 18 i 19 bm. 
odbędzie si ęw Warszawie, w lokalu Państwo 
wego Urzędu W. F. walne zebranie Polskie 
go Związku Piłki Nożnej. Na porządku dzien 
nym między innemi sprawa zmiany statutu 
i postanowień PZPN. reorganizacja mist- 
rzostw i t. d. 

REKORD W' PŁYWANIU NA 100 M. 

AMSTERDAM. (Pat). Znana pływaczka 
holenderska van den Quden ustanowiła no 
wy rekord Europy w pływaniu ma 1000 met 
rów stylem dowolnym, mając czas 1:07 sek. 
Jest to wynik, osiągany tylko przez elitę 
pływacką panów. 

  

Akademia w 15 rocznicę 
Rarańczy. 

Ku uczczeniu 15-tej rocznicy 
przejścia Legionów pod Rarańczą od 
będzie się w sali BBWR. św. Anny 2 
dnia 19 lutego 1933 r. Akademja z u- 
działem: mjr. Stanisława Chudyby — 
przemówienie; Bronisławy Jagminów 
ny Śpiew: Ireny Ładosiówny — 
deklamacja; chóru nocztówców 
pod dyr. Wł. Szczepańskiego; orkie- 
stry wojskowej 6 p. p. leg. pod batutą 
kpt. Reszke'go. 

Organizuje akademję Zarząd Okrę 
gowy Związku Legjonistów Polskich. 

Organizacje proszone są o przyb '- 
cie ze sztandarami. 

Początek o godzinie 12.30. Wsten 

bezpłatny. 

Rady miejskie nie będą roz- 
wiązy: ane bez porozumienia 

z min. spr. wewn. 

Władze wojewódzkie otrzymały 
okėlnik, ktėry zawiera zlecenie od 
władz centralnych, by wszelkie decy- 
zje rozwiązania Rad Mie ch, skła- 
dania z urzędu członków magistratów 
oraz ustanawiania komisarzy rządo- 
wych, należące do zakresu działania 
wojewodów, wydawane były po up- 
rzcdniem uzgodnieniu z ministersi- 
wem spraw wewnętrznych. 

Z życia Staroobrzędowców. 
W niedzielę, dnia 12 bm. odbyło się uro- 

czyste otwarcie organizacji „Religijno-Oświa- 
towego Kółka Młodzieży wyznania Staroob- 
rzędowego” przy Wileńskiej Gminie Staroob- 
rzedowców, działającej pod protektoratem 
Naczelnej Rady Staroobrzędowców w Polsce. 

Opiekunem Koła jest: p. I. Pimonowówna, 
prezesem zaś p. M. Rusakow; organizacja 
mieści się przy ul. L.-Nowoświecka Nr. 2. 

W uroczystości wzięli udział: przedstawi 
cjele Naczelnej Rady: p. J. Pomonow i J. An- 
drejew, Dobroczynego Komitetu Pań tegoż 
wyzn. z prezeską p. S. Pimonowową na czele 
duchowni gminy: S. Jegupionok i M. Szai- 
kin, członkowie Zarządu Gminy Rada Peda- 
gogiczna wyznanjowej szkoły powszechnej 

Nr 12 m. Wilna oraz liczne grona iości — 
współwyznawców. 

Na program złożyły się; msza św. — „mo- 
lebien*, w cerkwi Opieki Najśw. Marii Pannv 
przy ul. Lewa Nowoświecka Nr. 2, po zakoń: 

czenju której duchowny S. Jegupionok w 
przemówieniu swem organizującą się mł>- 
dzież błogosławił, wzywająć # zachęcając ją 
do pracy społecznej. Poczem członkowię 5r. 
ganizacji i goścje udali się do Świetlicy, gdzie 
prezes Kółka p. M. Rusakow miał przemówie- 
nie o powstaniu i celach organizacji. 

Jako dalszy ciąg programu, odbyła sję u- 
roczysta akademja, na którą złożyły się ie- 
klamacje i śpiew chóru. Po uroczystości goś- 
cie udali się na „herbatkę*. Na zakończenie 
chór odśpiewał narod. hymn Polski j hymn 
Starobrzędowców. 

Z powodu nieobecności pp. Prezesa Na- 
czelnej Rady Starooobrzędowców senatora A. 
Pimonowa i Wiceprezesa posła B. Pimonowa 
którzy nie mogli wziać udzjału w powyższym 
obchodzie ze względów służbowych; wysłano 
im do Warszawy telegram z powiadomieniem 
o otwarciu nowopowstałej organizacji z n»- 
dzjękówaniem za ich prace rokładane na te- 
rebie życia i oświaty staroobrzędowców. 

$. А. 
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(tenaljnsze_ Sądowe, 
Dowód tożsamości. 

-— Podrobi. Sfałszował... 
— (o sfałszował? weksle? podpisy podro 

bił? Nowe nadużycie? w Banku jakimś? w 
instytucji społecznej? Może bilanse? może ko- 
mjsja rewizyjna została wprowadzona w błąd? 

— Ładne weksle. Ładne bilanse. Ładna ko 
misja. Podrobił... dowód osobisty... 

— Rozumiem. Książeczkę wojskową. W 
Niemczech Hitler doszedł do władzy. Zawsze 
teraz lepiej mieć kategorję D. Na wypadek 
poboru pospolitego ruszenja, zawsze przy- 

jemniej iść bez broni w ręku. 

— Broń, nie broń w ręku. 
żeczki... 

— No oczywiście. Płonę w domysłach. 
Paszport zagraniczny? ulgowa legitymacja kj 
nowa? 

— Żadną legitymację. Żaden paszport. Wo 
góle proszę powstrzymać potok głupich do- 
mysłów. 

— Jak mogę powstrzymać, skoro jestem 
jak i pan reporterem pisma codziennego i mu 
sze nałychmiast, w tempie przyśpieszonem 
zebrać odpowiedni gilošė informacyj ostat- 
nich. Panie! Proszę ;rędzej udzielać mi ici. 
Proszę prędzej! Paaanie! 

— Zapchaj sobie pan ciekawość. Podrobił 
zwykły dowód tożsamości. A teraz proszę 
nie otwierać ust do następnego pytania. Wiem 
wszystko o co Panu chodzi Znam wszystkie 
pańskie myśli w tej chwiłi Wiem jakie pan 
chce zadać pytanie: Podrobił dowód tożsamoś 
cj przez przerobienie daty 1913 na 1919, zy- 
skując w ten sposób 6 lat. 

— Ujął 6 lat! kto, kto zabrał, kto ukradł, 

ktc przywłaszęzył, kto ukrył rzed okiem pra 
wa 6 lat? 

— Władysław Rvmsza-Karwctki mieszka- 
niec gminy parafjanowskiej powiatu oszmiań- 
skiego. 

— Władysław  Rymsza-Karwecki? ten 

Rymsza? Czyżby to było prawdopodobne? ko- 
mu? Chyba nie sobje. Žonie? niemożliwe, ra- 
czej by dodał. Jakiejś kobiecie? 

— Kobiecie jak kobiecie... W każdym va- 
zie nie córce. 

— (Córka, wnuczka, siostrzenica, sąsiad- 
ka Jest mi to w tej chwili najdoskonalej obo- 
jętne: Jak wpadli na ślad że podrobił ten 
wiek? To zagadnienie w tej chwili bardziej 
mię absorbuje. 

— Po nitce do kłębka. Po ząbku mój go- 
łąbku. Miała zęby wszystkie  spróchniałe.. 
Poznali, poznali że nie z 1919, a z 1913. 

— Kto poznał. 
— A no Roman Sołowiej. Ten co kupił ją 

na rynku. 
— Nieprawdopodobne! To już na rynku 

w biały dzień idzie handel żywym towarem? 
Każdy Romcio, kupuie dla swego domciu?. 
Sodoma, a możę Gomora? 

Żadnej ksią- 

=— Jeżeli sobje +an tak wyobraża to wo- 
gėle zaprzesianę z panem konwersacji. Idve 

ana naszło, czy biegunka wyobraźni? 
уу towar? Skąd Pan to wyssał? 

— Jak to skąd. Z pańskich chaotycznych 
wyjaśnień. Jeżeli jej skrył liczbe fat, a potem 
sprzedał ..Panie! niech pan przestanie tak 
idjotycznie się śmiać... Panie! komu pedrobił 
dowód? Panie błagam Pana na honor wszyst 
kich pańskich autentycznych j podrobionych 
potomków. Panie! niech pan nie doprowadza 
mej cierpliwości do białej gorączki antokol- 
skiej Kto został sprzedany za podrobjonym 
paszportem, kto? 

— Kobyła! 

Błogosławiona amne tia ocaliła Władysła- 
wa Rymszę-Karweckiego. 500 zł. grzywny z0- 
stało ominięte. 

Ost. 

   

Biały tydzień! — Tani tydzień! Od dnia 15 lutego 1933 r. T-wo Za- 
kładów Żyrardowskich i in. znan.   

firm —z najdelikatniejszych i najlepszych wyrobów bieliźnianych — urządza w Lidzie 

  

w firmie »» „ Kowieński'*, ul. Suwalska 12 (vis- 

  

vis ul. 3-g0 M 

  

„Biały Tydzień 
towarów bawełnianych i lnianych. Sprzedaż po cenach fabrycznych. 
Korzystajcie z okazji! Obejrzenie towarów nie obowiązuje do kupna 

PDSR I EOS TIR UAI ATARI T DSS DURIS 

Rewizja w lokału Związku Studentów Żydów. 
Wizoraj w godzinach p. p. policja śled 

czą miasta Wilna przeprowadziła rewizję w 
łokalu Związku Studentów Żydów USB. przy 

ulicy Ludwisarskiej Nr. 4 
, Rewizji dokonano na tle politycznem. 

Karygodna miłość do pieniądza. 
Łatwy pieniądz jest dla wielu pokusą nie 

do przezwyciężenia. Bez względu na środki 
i konsekwencje dążą do zdobycia jego i po- 
padają w zatarg z kodeksem karnym. Po- 
wyższe można zastosować do Marji Łazman- 
Wojtkjewiczowej, której miłość do pienią- 
dza, w świetle przewodu wczorajszego pro- 
cesu sądowego, jest karygodna. 

Przed kilku laty matka Marji W. oddała 
w dzierżawę 7 ha sąsiadowi Janowi Aleksan- 

drowiczowi (zaścianek Uleny, gm. szumskiej, 
pow. wileńsko-trockiego). Po pewnym czasie 
Wojtkiewiczowa zaproponowała Aleksandro- 
wiczowi, by nabył tę ziemię na własność. 
Aleksandrowicz zgodził się i wpłacił na ręce 
Marjj W. 6.300 złotych. 

Aleksandrowicz chciał, by akt kupna spo- 
rządził notarjusz. Wojtkiewiczowe jednak 05- 
wiadczyły mu, že noótarjusz w tym dniu nie 
urzęduje, że'mu przynios” pokwitowanie dn. 
następnego. Nazajutrz Marja W. wręczyła A- 
leksandrowjczowi pokwitowanie na sumę 
6.300 złotych. Aleksandrowicz nie jest biegły 
w sztuce czytania, — przyjął dokument taki, 
jaki otrzymał, bez specjalnego sprawdzenia 
go i położył do kuf rka. Na ziemi nabytej za 
czał gospodarować, jak na własnej. 

Wkrótce jednak Wojtkiewiczowa, po up- 
ływie umowy dzierżawnej. zaskarżyła Alek- 

sandrowicza do sądu i wyeksmitowała go z 
gruntu. Aleksandrowicz podał wtedy do są- 
du skargę, żądając zwrotu pieniędzy i przed- 
stawił jako dowód pokwitowanie Wojtki:- 
wiczowej na sumę 6.300 ziotvch. 

W sądzie grodzkim cywilnym Wojtkiewi- 
czoówa oświadczyła, że pokwitowanie jest fał- 
szywe i że Aleksandrowjcz nie wpłacał jej 
żadnych pieniędzy. W konsekwencji tego 0s- 
karżenia Aleksandrowicz zasiadł wczoraj na 

ławie oskarżonych Sądu Okręgowego pod 
rzutem sfałszowania pokwitowania na sumę 
6.300 złotych. 

W charakterze świadka stanęła przed sa- 
dem Marja W. Sąd po zav: eniu jej za- 
pytał czy nie podpisywala żadnego dokumen- 
tu kwitującego odbiór 6.300 złotych od Alek- 
sandrowicza. Wojtkiewiczowa kategorycznie 
stwierdzjła, że nie. Jednak biegły kaligraf p 
Worobjew stwierdził ponad wszelką wątpli- 
wość, że pokwitowanie okazane przez Alek- 
sandrowicza pisane było i podpisane został 

przez. Wo įczową. Prokurator Kawecki 

            

    

  

Najwięcej zaniedhane i zniszczone 

RĘCE 
udelikatnia natychmiastowo, wybiela, 
chroni od łuszczenia i odziębienia 

KREM PRAŁATÓW 
PERFECTION 

Do nabycia w pierwszorzędnych per- 
fumerjach i składach aptecznych. 
    

zrzekł się wobec tego oskarżenia. Aleksandro- 
wicz został uniewinniony. 

W stosunku do Marji W. prokuratura wy- 
toczy sprawę o krzywonrzysięstwo i fałszywe 
oskArżenie. Grozj to wiezieni.m do 2 lat. 

Włod. 
ŻGOGŻ 

RADJO 
WILNO. 

PIĄTEK, dnia 17 lutego 1933 r. 
11.40; Przegląd prasowy. Komunikat me- 

teorologiczny. Czas. 12.10: Muzyka z płyt 
13.20: Komunjkat meteorologiczny. 14.40: 
Program dzienny. 14.45: Wielcy soliści( pły- 
ty). 15.15: Ciełda rolnicza. 15.25: Kom. Wil. 
Tow. Org. i Kółek Roln. 15.50: Muzyka fran- 
cuska (płyty). 16.15: Mała skrzyneczka. 16.40: 
Polacy na mistrzostwach narciarskich w luns 
brucku — odczyt. 17.00: Koncert. 17.55: Pro- 
gram na sobotę. 18.00; Pjeśni żydowskie w 
wyk. Emmy aaberóWiY. (soprani. 18.30: 
Przegląd prasy krajowej i zagranicznej rol- 
niczej. 1840: Ze spraw litewskich. 18.35: 
Rozmaitości. 19.00: Transmisja akademji 
POW. 19.30: Wystawa w Chicago — odczyt. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Po- 
gadanka muzyczna. 20.15: Transmisja koncer 
tu symfonicznego z Filharmonji. Jak czytać 
Norwida — feljeton. Dalszy ciąg koncertu. 
22.40: Wiadomości sportowe. Dodatek do 
prasowego dziennika radjowego. Komunjkat 
meteorologiczny. 23.00 Muzyka taneczna. 

WARSZAWA. 
PIĄTEK, dnia 17 lutego 1933 r. 

15.85: Odczyt. 16.25: Przegląd wydawnictw 
perjodycznych. 16.40; W pracowni zoologa 
XX wieku. 18.00: Muzyka lekka z „Ziemjeń- 
skiej". 18.50: Komunikat dla narcjarzy. 

NOWINKI RADJOWE. 
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE MUZYCZNE. 

W szeregu audycyj muzycznych, nadawa- 
nych dzisiaj przez radjo wileńskie zwrócić 
należy uwagę ma popołudniowy koncert z 
płyt gramofonowych (godz. 14.45). Program 
zawiera następujące utwory: 1) Albeniz „Na- 
varra* w wykonaniu Artura Rubjnsteina, 2) 
Elgar „Capricieuse* w wykonaniu Br. Hu- 
bermana, 3) Mussorgskij „Pieśń o pchle* w 
wykonaniu -Szaljapina i inne. 

Wieczorem transmjtowany będzie z Fil- 
harmonji Warszawskiej koncert symfoniczny 
w którym wystąpi doskonały pianista włoski 
Carlo Zocchi. Pierwsza cześć koncertu poś- 
więcona jest muzyce klasycznej ((Haydn i 
Mozart) drugą część wypełnią utwory mło- 
dych kompozytorów współczesnej Rosji., mę 
ryguje M Ehrlich .
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Spostrzeżenia Zakfadu Meteorołogji U.5.B. 
w Wilnie z dnia 16-1— 1333 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 754 
Temperatura średnie: — 5 C 

у najwyższa — 2° С 
> najniższa — @'С 

Opad: — 

Wiatr: połudn 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pochmurno. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 17 lutego według PIM. 

Zachmurzenie zmienne, miejscami z 
łotnemi opadami. Lekki mróz. Umiarko 
ne wiatry zachodnie i północno - zachodnie. 

OSOBISTA 
— Wezoraj wyjechał do Warszawy Dy- 

rektor Kolei Państwowych w Wilnie inż. 
Kazimierz Falkowski dla wzięcia udziału w 
Zjeździe Dyrektorów Kolei. 

Pobyt w Warszawie potrwa 3 dni. 
Zastępstwo objął wicedyrektor Kolei Pau 

stwowych inż. Stefan Mazurówski. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Z Koła Polinistów St. USB. W. niedzi: 

lę dnia 19 lutego w lokalu Seminarjum Polo 
mistycznego (Zamkowa 11) odbędzie się Zeb- 
ralnie Ogólne Koła Polonistów. Referat pt. 
„Z dydaktyki romantyzmu w szkole średniej * 
— wygłosi prof. dr. Stanisław Cywiński. — 
Po referacie dyskusja. Początek zebrania o 
godz. 11. Goście mile widziani. 

— Z Akad. Oddziału Zw. Strzeleckiego. 
WI sobotę dnia 18 lutego br. w lokalu AOZS. 
przy ulicy Wfielkiej 68 m. 2 o godz. 19 min. 
30 odbędzie się ogólne zebranie członków 
Oddziału, na którem Komendant Oddz. ob 
Suroż wygłosi referat na temat: „Walki w 
Rosji Północnej w latach 1918—19*. Po re- 
feracie dyskusja, oraz omówienie najważniej 
szych spraw organizacyjnych. 

   

Obecność członków — pod rygorem orga 
nizacyjnym — bezwzględnie konieczna. —- 
Wprowadzeni goście mile widziani. 

r WOJSKOWA 
— Weielenie do szeregów artylerzystów. 

W pierwszych dniach miarca zostaną wciele 
ni do szeregów mężczyźni urodzeni w roku 
1911, zakwalifikowani podczas ubiegłego po 
boru do artylerji. 

WI związku z stem referat wojskowy ma- 
ków dyplomowanych zatrudnionych w prze- 
syłania kart powołania. 

Z POCZTY 
— Dyrekcja P. i T. komunjkuje: Dnia tt 

lutego br. uruchomione peśredn:ctwe pucz- 
towo - telegraficzne Miedniki o rozszerzo- 
nym zakresie działanja. Pośrednictwo przy- 
dzielono do agencji pocztowej Szumsk k. 
Wiiina. 

Z KOLEI 
— IV reprezentacyjna rewja K. P. W. W 

niedzielę dnia 19 lutego r. b. o godzinie 90 
zespół teatralny Ogniska Kolejowego Przy- 
sposobienia Wojskowego w Wflnie we włas- 
mej sal przy ulicy Kolejowej Nr. 19 wysta 
wia IV reprezentacyjną rewję kolejową, ob- 
fitującą w moc tańców, najnowszych i naj- 
ładniejszych melodyj sezonu w wykonaniu 
solistek i solistów. Całość zapowiada się etfe 
ktownie i barwnie. Do rewji przygrywa or- 
kiestra jazzbandowa. Stronę muzyczną i re- 
żyserską opracował p. Leonard Lwicz. Ceny 
miejsc niskie, bo zaledwie od 50 groszy. Do- 
chód przeznaczono na cele kulturalno - o$- 
wiatowe Ogniska KPW. Wilno. Bilety moż 
ma nabywać w Kancelarji Ogniska od godzi 
my 15 do 20 każdego dnia. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Wyborcze Zebranie Związku Chemików. 

We środę dnia 15 bm. w sal: bibljoteki Zak 
ładów Chem. USB. przy ulicy Nowogródzkiej 
22, odbyło się organizacyjne zebranie Związ- 
ku Chemików z Wyższem Wykształceniem. 

Związek ten mający na celu obronę in- 
teresów zawodowych tej nowej warstwy inte- 
ligencji polskiej, jednoczy wszystkich chemi- 
ków dyplomowanych zatrurnionych w prze- 
myśle, szkolnictwie lub pracujących nauka- 
wo przy Uozelniach Włyższych. 

W| skład Zarządu wyłonionego na zebra- 
miu organjzacyjnem weszli p. p.: dr. Anton: 
Basiński w charakterze prezesa, oraz mgr. 
K. Dowgielewicz, W. Hermanowicz 5 J. Pi- 
liczewski, wiceprezes, sekretarz i skarbnik. 

Wbszelkie zgłoszenia oraz zapytania zwis 
zane z Wiil. Związkiem Chem. z Wyższem 

  

ST. A. WOTOWSKI. 

ZŁOTOWŁOSY SFINKS. 

RONIKA 
Wykształceniem należy kierować pod adre- 
sem Wilno, Zakład Chemji Fizjologicznej -— 
USB. ul. Zakretowa 23 —- Mgr. Kazimierz 
Dowgielewicz — st. asystent Zakładu. 

— Gość z Afryki w Wilnie. Wi pjątek 17 
lutego rb. przybywa do Wilna egzotyczny 
gość murzyn-esperantysta p. Kola Ajayj (Ad- 
żaij. P. Ajayj syn wysokiego urzędnika, po- 
chodzi z m. Lagos w Nigerji znanej pod naz 
wą Br. West Africa. Młody stosunkowo, bo 
dopiero 26 lat liczący, dużo już przeżył i zwie 
dził. Początkowe wykształcenie otrzymał w 
szkole katolickiej w Lagos, później zaś przez 

rzebył w Ameryce gdzie uczęsz- 
zej Szkoły Technicznej. Obec- 

nie p. Ajayj, odbywając swą podróż po Eu- 
ropie, zawitał także do Polski. 

Mimo, iż płynnie mówi po angielsku i fran 
cusku, podczas licznych swych podróży do- 
szedł do przekonania o olbrzymiej wartości 
jez. Esperanto jako łatwego i doskonałego 
środka porozumiewaczego. Po spotkaniu z po 
elą aspeęranckim, Polakiem Jeanem Forbem 
rczpoczął naukę tego języka i w przeciągu 
kilku miesięcy opanował doskonale Esperanto 
P Ajayj obecnie zgodził się na ze proszenie 
różnych organizacyj wygłosić w różnych mia 
stach Polski, kilka odczytów o Afryce, swej 
słonecznej czarnej ojczyźnie. Odczyty są ilu- 
strowane ljcznemi przezroczami oraz oryg: 
ualną muzyką afrykańską — „matką jazzu” 
PF Ajayj zwiedził już: Warszawę, Bydgoszcz, 
Kraków, Lublin i inne miasta Polski, gdzie 
odczyty jego cieszyły się wielkiem powodze- 
niem, ściągając Humy publiczności. W Wilnie 
ana Ajayja podejmować będą bratne organ: 

zacj ie. Członkowie Wil. Akademje 
kiego Koła erantystów zapoznają egzoty- 
tznego goscia z naszem miastem. 

     

  

        

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odczyt w Tow. Przyjaciół Nauk. 

Posiedzenie Wydziału III Tow. Przyjaciół 
Nauk odbędzie się w dniu 17 lutego (piątek: 
rb. o godz. 7 wiecz. w lokalu Tow. (Lele- 
wela_8). Na porządku dziennym referat p. 
dyr. T. Turkowskiego p. t. „Rozwój umysł - 
wy Litwy i Rusi 16—19 w.'. 

— Odczyt w Związku Inwalidów Wojen 
nych. Staraniem Oddziału Kulturalno — O$- 
wiatowego przy Związku Inwalidów Wóojen- 
nych R. .P. w Wilnie dnia 17 lutego br. w io 
kalu Związku przy ulicy Ostrobramskiej N». 
27 p. H. Kappowa wygłosi prelekcję prze 
пасхопа @а Pań pod tytułem: „Co można 
uzyskać przez wychowanie młodzieży”. Ро- 
czątek o godzinie 6 (18). Wstęp dla członkiń 
Związku, ich rodzin i wprowadzonych gości 
bezpłatny. 

Mieałeczaje zebranie członków Towa- 
rzystwa Pszezelniczego odbędzie się w dn'u 
19 bm. o godz. 13 w lokalu T-wa Rolniczegi 
(Mickiewicza 28). Na zebraniu zostaną omó- 
wione sposoby dodawania matek pszczelich, 
oraz niektóre zabiegi pasieczne. Pozatem bę- 
dą przyjmowane zgłoszenia: 1) na bazakcy 
zowy cukier; 2) na 10-dniowy kurs pszczelar 
ski, oraz omówione warunki przerobu woski 
na węzę sztuczną. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

— Program Prac Izby Rzemieślniczej w 
Wilnie w r. 1933. Celem zaznajomienia szer 
szego ogółu rzemiosła, oraz sfer gospodar 
czych w Wilnie z aklualnemi pracami Izby 
Rzemieślniczej w bieżącym roku. Dyrektor 
Izby p. Kazimierz Młynarczyk wygłosi w du. 
17 lutego r. b. o godz. 20 w Sali Resursy 
Rzemiešniczej przy ulicy Bakszta Nr. 2 ia. 
teresujący odczyt p. t. „Program Prac Izby 
Rzemieślniczej w Wilnie na rok 1933“. 

Wi referacie tym prelegent wyczerpująco 
omówi miedzy innemi możliwości rozwoju 
gospodarczego rzemiosła w dziedzinach do- 
tychczas njewykorzystanych. 

  

  

  

   

RÓŻNI 
— Koło Wileńskie P. O. W. prosi wszyst- 

kich obywateli którzy mieli jakąkolwiek sty 
czność z b. Kom. P. O. Wi. na Wilno 4. p. 
Józefem Januszko, o łaskawe nadesłanie pod 
adresem ob. St. Giecewicza Wilno Konarskie 
go.29 m. 3 najpóźniej do dnia 1 kwietnia vb. 
swoich wspomnień związanych z działalny- 

ścią Januszki w Wilnie — celem opracowan'n 
życiorysu. 

— Czytelnia Czasopism Artystycznych R 
W. Z. A. (Ostrobramska 9, m. 4) otwarta jest 
codziennie od godz. 5 — 7 po poł. dla człon 
ków towarzystw należących do R. W. Z. A. 
Karty czytelniane i informacyjne na miejscu. 

— Pracownicy umysłowi będą korzystali 
z 6-ciemiesięcznego okresu zasiłkowego. Ka- 
sa Chorych otrzymała zarządzenie, by ZUPU. 
wypłacał zasiłki jedynie tym bezrobotnym 
pracownikom umysłowym w ciągu 9 mie- 
sięcy, którzy zgłosili się po nie przed dniera 
3 lutego r. b. Bezrobotnym zgłaszająsym sję 
po tym ter: ie zasiłki będą wypłacane je 
dynie w ciągu 6 miesięcy. 

— Polisy ubezpieczeniowe w komunikacji 
zamiejskiej. Dowiadujemy się, że poczynając 
od dnja I marca wszyscy właściciele auto- 
busów komunikacji zamiejscowej obowiązan: 
są wykupić palisy ubezpieczeniowe dla pasa 
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Powieść współczesna. 

'Turski opuścił żonę, i pokrzątaw- 
Szy się czas jakiś po sąsiednim poko- 
ju, rychło opuścił mieszkanie. Ale, 
gdy tylko drzwi zamknęły się za nim 
rzekoma chora, niespodziewanie 07- 
drowiała. Poderwawszy się raptem z 
łóżka, z energją, jakiej nikt nie mógł 
się po niej spodziewać, przystanęła 
na środku sypialni i mocnym głosem 
wyrzekła: 

— Czyż naprawdę wybiła upras- 
niona godzina? Godzina na którą cze- 

‚ kałam tyle tygodni? Traub dał memu 
pseudomężowi klucze od swej kasv. 
Wiedziałam. że szczęśliwy zbieg oko- 
liczności musi prędzej, czy później. 
nastąpić? A' już był najwy czas! 
po temu! Traub, choć nie wiedział. 
gdzie jestem, poczynał mi następować 
na pięty! A mój małżonek powziął po- 
4ejrzenia.. Jeśli dziś nie skorzystata 
z okazji, po raz drugi ona się nie pow 
tórzy! 

   

  

ROZDZIAŁ V. 

Książe Ostrogski. 

Szybko wybiegła z domu. Wszak 
mąż miał powrócić dopiero za trzy go 
dziny. Pewna była, że swą wycieczkę 
odbędzie niespostrzeżenie! Jednak i 

4 Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

tym razem wsiadła do taksówki, rzu- 
cając adres pałacyku księcia Ostrog- 
skiego. 

Rychło zatrzymałi się auto przed 
niewielką willą, a młoda kobieta za- 
dzwoniła do drzwi, w umówiony spo- 
sób. 

„—Góż nowego; Janie? zapyta - 
ia starego służącego, który jej otwo 
rzył, gdy znalazła się wewnątrz pała- 
cyku. 

—Sprzedałem kandelabry, tak jak 
mi rozkazała, jaśnie panienka! 

— Ile dali? 

— Trzysta złotych! 

— Trzysta złotych! -— z jej ust 
padł zadowolony okrzyk. — Na jakiś 
czas wystarczy! — poczem dodała w 
zamyśleniu. Da mi, z tego Jan, 
pięćdziesiąt złotych, a resztę zatrzy- 
ma na wydatki domowe! 

Pośpićsznie siągnął do kieszeni i 
spełnił jej rozkaz. 

— Służę, pannie hrabiance 
Wsunęła pieniądze do torebki i 

uśimiechnąwszy się przyjąźnie do si- 
wego kamerdynera, pośpieszyła do 
dalszych pokojów. 

jednopiętrowy pałacyk księcia 
Ostrogskiego, składał się z szeregu 

  

   
   
   

   

  

  

żerów. W| zwązku z tem zostało już osąg- 
nięte porozumienie mjędzy Związkiem towa- 
rzystw ubezpeczeniowych i właścicielami au 
tobusów, na mocy którego polisa ubezpie- 
czeniowa dla jednego autobusu będzie koszto 
wała 600 złotych rocznie. 

ZABAWY 
— Sobótka szachistów Zw. Rez. R. P. — 

Sekcja Szachistów przy Wil. Kole Zw. Rezer 
wistów R. P. urządza w dniu 18 lutego br. 
o godz. 20 w lokalu Federacji ul. Żeligow- 
skiego 4 sobótkę taneczną. Wstęp za zapro 
szeniami. Ceny kryzysowe. 

— Czarna Kawa Siódemki drużyny har- 
cerskiej. Siódemka Żeńska im. Sz. Konarskie 
go urządza dmia 18 bm. o godz. 18 w sau 
Szkoły Przemysłowo - Handlowej przy ul. 
Królewskiej 8 (ogórd po - Bernardyński) 
czarną kawę. 

Do tańca przegrywa orkiestra 1 p p. Leg. 
Wistep 1 zł. Dochód z czarnej kawy prze- 
znaczą się na obóz letni harcerski. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohułanee — gra w 

koncertowej obsadzie premjerowej dziś i du 
następnych świelłną sziukę która ctała sie 
przebojem repertuarowym obecnego sezonu 
— „Pocałunek przed lustrem". 

— Premjera „Don Carłosa*, wzbudziła !at 
wo zrozumiałe zainteresowanie kulturalnych 
sfer Wilna. Arcydzieło Schillera ukaże się w 
pięknych sztach stylowych, wyreżyserowane 
precyzyjnie z dvr. Szpakiewiczem w dosko- 
małej obsadzie artystycznej. Premjera w da. 
najbliższych. 

— UWAGA! — „Dziewczęta w mua- 
durkach* ukażą się niedługo w Teatrze na 
Pchulanee !!! — 

— „Kuzynka z Moskwy*, z uroczą Han- 
ką Biernacką w roli tytułowej odegrana zo 
stanie dzisiaj przez Teatr Objazdowy Teat- 
rów Miejskich ZASP, w Wilnie w Nowog; 
ku. — 18. II. w Stołpcach, — 19. II. w N 
wiežu — 20. II. w Baranowiczach. 

  

   

      

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. „Carewicz“ 
po cenach zniżonych. Dziś w dalszym ciąga 
świetna operetka Lehara „Carewicz”, która 
zdobyła sobie prawdziwy sukces artystyczny 

i cieszy się coraz większem powodzeniem. 
Przepiękne to widowisko ukaże się dziś po 
cenach zniżonych. 

UWAGA: Przy przedstawieniach po ce- 
nach zniżonych, akademicy, oraz osoby po- 
siadające, bloczki ulgowe korzystają ze zmiż- 
ki 3 8proc. od normalnej ceny biletów. 

— „Róże z Florydy* na przedstawieniu 
popcłudniowem w „Lutni*. Niedzielne wido- 
wisko popołudniowe wypełni doskonała op>- 
retka Falla „Róże z Florydy* z J. Kulczycką 
w roli głównej. Ceny miejsc zniżone. 

— Najbliższe premjery w „Lutni*. Oslat. 
nie nowości sezonu, dwie świetne komedje 
muzyczne „Peppina* i „Jimi JiN*, ukażą się 
na scenie teatru ,Lutnia* z udziałem Elnv 
Gistedt w opracowaniu reżyserskiem K. Wyr 
wicz — Wiichrowskiego. 

— IMRE UNGAR — ociemniały pianisia, 
łaureat HI Konkursu Chopinowskiego wystąpi 
na zaproszenie Wiileńskiego T-wa Filharmo - 
nicznego z jednym recitalem we wtorek 21 
bm. w Sali Konserwatorjum (Wielka 47). 

* przedsprzedaż biletów w kasie Konserwa- 
torjum (Końska 1). 

Zrawidujmy nasze przyzwyczajenia. 
W. dziedzinie naszych przyzwyczajeń tkwi 

my na progu wschodu i zachodu. Nie wiem, 
czy obserwacja ta jest słuszna w wielu wypad 
kach, ale w dziedzinie palenia papierosów na 
„pewno. Europa, naprzykład, dawno już wyb 
rała między typem papierosa o bibułce samo 
spalającej się a papierosem o bibużce przetłu 
szezonej t. j. parafinowanej i glicerynowanei 
na korżyść pierwszego. Tak samo świ ' 
no wybrał między papierosem ustnikowym : 
bezusinikowym. powszecrnie przekładając ten 
ostatni. 

U nas sprawa ta przedstawia się połc- 
wicznie, it. zn. część palaczy hołduje według 
starego przyzwyczajenia papierosom o bibui- 
ce parafinowanej, część zaś poszła za przy 
kładem Zachodu Europy i pali papierosy » 
bibułce samospalającej się, Rzecz charakt 
styczna, że papierosy o bibulce pafalinows- 
nej czy glicerynowanej znajdują amatorów 
wyłącznie na terenach b. zaboru rosyjskiego 
ponieważ w przeciwieństwie do Europy wła 
śnie w dawnej Rosji ten' typ papierosa pa- 
nował niepodzielnie. 

A paieros ten posiada poważną wadę, -- 

  

   

"Mianowicie, bibułka parafinowana lub glice- 
rynowana spala się wyłącznie pod wpływeni 
pracy płuc palacza, co praktycznie oznac 
że palacz wciągając do płuc dym z tytoni 
wciąga jednocześnie dym z papieru, dym 
szkodliwy zresztą zarówno dla płuc, jak A 
gardła. Natomiast bibułka samospalająca się 
jest całkowicie wolna od tego defektu. Spola 
się samorzutnie, niezależnie od pracy plus 
palacza, to też z papieru ulatnia się nazew- 

nątrz, nie dochodząc zupełnie do płuc, pala- 
cza. Ta zaleta bibułki samospalającej się zde 
cydowała o jej rozpowszechnieniu się w Eu- 
ropie. 

Zdaje się, że warto pod tym względem 
zrewidować nasze przyzwyczajenia. 

Stary palacz. 

   

  

komnat, na pozór urządzonych dostai 
nio. Ale, ktoś, ktoby bliżej, się przyj- 
rzał tym resztkom dawnej świetności, 
zauważyłby wnet, że meble są ponisz- 
czone, portjery wypłowiałe, a co była 
tam cenniejszego zdołano już sprze. 
dać, bo gablotki dawniej zapełnione 
porcelaną, kryształami i srebrem, sta- 
ły obecnie puste, a gdzie nie gdzie 
jaśniejsza plama na tapecie, znaczyła 
ślad po zawieszonym ongi obrazie. 

W ostatnim pokoju — gabinecie, 
— najmniej może noszącym znaki tej 
ruiny, w dużym fotelu, przed komin- 
kiem zajmował miejsce siedemdzie- 
sięciolelni mężczyzna — książe Ostrog 

ski. Siedział nieruchomo, wyciągnąw 
szy nogi, otulone ciepłym płedem, па 
sąsiedni taburet, 

Był to typowy wielki pan, starej 
dzty, o arystokratycznej powierzcho- 
wności, w każdym calu. Wysoki szczu 
pły, nieco przygarbiony, miał suchą. 
resową wygoloną twarz, ozdobioną 
szpakowatym, krótko przystrzyżonyra 
wąsem i niewielkiemi bakobrodami. 
Choć znać było, że jest cierpiący, był 
ubrany nienagannie, a przerzedzon» 
włosy, dzielił pośrodku głowy prze- 
dział, biegnący aż do tyłu. Cała jego 
powierzchowność świadczyła, że mu- 
siał on całe swoje życie spędzić beztro 
sko i wesoło, zadawalniając wszyst- 
kie swe zachcianki i kaprysy. Na obli 
czu jego, jednak osiadł obecnie jakiś 
apatyczny wyraz, a oczy patrzyły bez- 
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WILL E-N-5 K OH 

Akademja organizacy] rosyj- 
skich ku uczczeniu Rektora 
Marjana Zdziechowskiego. 
Dzisiaj 17 lutego o godzinie 7 wieczoresa 

w salj Wiileńskiego Towarzystwa Rosyjskie- 
go (Mickiewicza 23), z inicjatywy Sekcj Li 
teracko-Artystycznej Towarzystwa, odbędzje 
się akademja ku czci p. rektora Marjana 
Zdziechowskiego, przy udziale wszystkich ro 
syjskich organizacyj społecznych. Przemó- 
wienja wygłoszą: (prezes T-wa Rosyjskiege 
adm. A. Krestjanow, prezes Sekcji Literackn- 
Artystycznej T-wa D. Boch prezes T-wa 
Dobroczynności L. Bielewski, prezes Związ 
ku Studentów Ros. USB. Ilutowicz. -- 
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Po przemówienjach odbędzie się koncert, 7 
udziałem wybitnych sił artystycznych, po:- 
skich i rosyjskich. Wstęp na akademję wo! 
ny i bezpłatny. 

  

  

Silne lotnictwo io 

O reorganizację Poczty, 
Telefonu i Telegrafu. 

Z odczytów pocztowych 
Przekształe Poczty Telegrafu i Tele 

fonu na przedsiębiorstwo, oparte na zasadach 
samowystarczalności, postawiło zarząd po-:4 
towy przed zagadnieniem przeprowadzen'a 
wewnętrznej reorganizacji, któraby umożl- 
wiła mu stosowanie elastycznej gospodarki 
i upodobniła pod tym względem do gospodar 
ki przedsiębioretw o charakterze prywatnym. 

Wymaga tego zarówno zasada prowad 
nia przedsiębiorstwa jak į interes ludności, 
dla której poczta, w pierwszym rzędzie, obo 
wiązana słu 

Rozwinięcie i omówienie tego zagadnienia 
było właśnie tematem wtorkowego odczytu 
p t. „Organizacja przedsiębiorstwa poczto- 
wego na tle zasad naukowej organizacji* — 

    

   

        

LLS KO ITU PDA KAS TSR CSS 

potęga Państwa! 

ŚWIETNA 

DZIŚ 
W KINIE 

HI 
Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

CEN ZNIŻONE 
na wszystnie seanse 
BALKON 49 gr. 
PARTER od 90 gr. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywo0d | .o:.; 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

  

oprowadzi 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 26.X. 1932 r. 
84. VII. Firma: „Zygmunt Nagrodzki*. 

Sądu Okręgowego w Wilnie Wydziału VI z d 
kwietnia 1932 r. zatwierdzono układ zapobiegawe7 
przyjęty przez wierzycieli firmy na ich zebrania w 
dniu 18 marca 1932 r. a wyrażony szczegółowo w po 
daniu dłużnej firmy z dnia 24, 10. 1931 r. oraz 
daniu tejże firmy z dnia 16. II. 1932 r. 

W dniu 11.VI. 1932 r. 
7979. II. Firma: „Kemach Jakób*. Siedziba 

siębiorstwa została przeniesiona na ul. Kwaszelną --- 
21—40 w Wiilnie. Kemach Jakób zam. w Wilnie, nl. 

REWJA m SOENIE 
Najmniejszy z największych humoryst. 

Bolcio Kamiński 
oraz urocza wodewilistka 

Zofja Duranowska 

ZNACZNIE DZIŚ! 

DZIŚ dawnooczekiwany film dźwiękowy, 
po raz pierwszy w Wilnie p. t. 

, pieśni i szczęścia 
nas naokoło świata posząwszy od Polski 

mając widza od początku do końca w silnem napię 

kejegtr Handlowy. 
Decyzją 

160—VI 

OLŚNIEWAJĄCY FILM p. 

boczna ulitė 
ilustr. najdraźliwsze zagadn. współcz. 

kobiecie wolno kochać Czy żonatego mężczyznę? 

Najbardziej atrakcyjny program! 
: prod. Paramountu 1933 r. 

gł: George Bancroft i 
PDKONANI ZWYCIĘZCY. Dramat mocnych serc. 

Wynne Gibscn. — Na scenie: z udziałem ulub. publiczności H. Runowieckiej, 

Nr. 42 (2583) 

wygłoszonego w Sal: USB. przez p. Tadeusza 
Brożka, asesora Dyrekcji Poczt. 

Prelegent nakreślił w krótkim szkicu ceł 
i zadania naukowej organizacji, poczem scha 
rakteryzował warunki obecnej organizacji 
i trudności przekształcenia na przedsiębiorst 
wo tak skomplikowanego aparatu jak Poczia 
Telefon i Telegraf. 

Zasodą gospodarki pocztowej powinno 
być dążenie do utrzymania równowagi mię- 
dzy interesem Poczty a interesm ludności. 
— Cel ten uzależnia prelegent od dwóch 
czynników — dobrej organizacji wewnętrz- 
nej przedsiębiorstwa i wprowadzenia zasa- 
dy odpłatności za usługi i świadczenia Pocz 
ty na rzecz instytucyj, związków publicznyza 
i samorządowych, korzystających z Poczty 
bezpłatnej lub za opłatą nie pokrywającą 
kosztu świadczei 
Znaczną odczytu wypełniło omówie 

nie spraw organizacyjnych związanych z we 
wnętrznym ustrojem przedsiębiorstwa i jego 
organów. Z reefratu przebijała tendencja о- 
parcia organizacji poczty, jako przedsiębior- 
śtwa, na zasadach zalecanych przez nauko- 
wą organizację pracy. 

„ SYMFONJA 

    

    

  

    

  

Po raz pierwszy na ekranie 

UWERTURA 
WILHELM TELL 
w wykonaniu Ork. Filh. w Berlinie. 

Na ekranie: Wspan. przebój najnowsze 
W rol. 

Rewia „Bomba śmiechu 
A. Suchcickiego i St Belskiego Na |-szy seans ceny zniżone— parter 80 gr. Seanse o 4, 6, 8 i 10.20 

Nowoczesna muzyka. 
PRAWO MIŁOŚCI 

NAD PROGRAM: W DALEKI ŚWIAT. Wepznizły ten film 
przez Europę, Azię, 
ciu. Początek: 4, 6, 8 i 10.15. w dnie świąteczne o Ż.ej 

Film zaczerpnięty z praw- 
dziwego życia. To hymn 

Afrykę południową i północną, trzy- 

  

& М Sądu 
н 

  

nia 2: 

W _po- 

ZAKŁADY GRAFICZNE 

  

BAWŃ. PRZY UL. Ś-TO JAŃSKIE! 1 

ICZ 

Z DNIEM 16 STYCZNIA 1933 ROKU 
ZOSTAŁY PRZENIESIONE 
NA UL. BISKUPIĄ 4 TEL. 340 
(LOKAL BYŁEGO LOMBARDU)     

Do Rejestru Handlowego, 
przea Dział A, Sądu 

Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 
pujące wpisy pierwotne: 

l. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

  

Kwaszelna 21—40. 161-—VT. W dniu 24.XI. 1932 r. się Wielka Nr. 21, A SK Mas , my; | 2] 821, od 9—1 i 3—8, Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu | 335. dbrefę Borac doc, SAlaulecyjny i W.Ż.P. 29. spoż y 'y Bondarewiczowej“ we wsi Piersza 1 .. Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- je, gm. Pierszajskiej. Handel towarami łokciowemi pujące wpisy: galanterją i artykułami spożywczemi. Firma istnieje Akuszerka 
W dniu 22.XI. 1932 r. 

13308. I. Firma: „Leja Bakaturska* w Wilnie „uł 
Wszystkich Świętych Nr. 17. Sklep galanteryjny. -— 
Firma istnieje od 1930 r. Włłaściciel — Leja 
tunska zam. przy ul. Końskiej 20 w Wilnie. 

138309. I. Firma: „Wjlenkier Morduch* w Wilnie 
przy ulicy II Jatkowej 15. Sklep dodatków szewskich 
Firma istnieje od 1927 r. Właściciel —— Wilenkier Mor 

  

  

162—VT. 

    Baka- 

nie, uli. Zamkowa Nr. 9. 

Rynek Nr. 16. Sprzedaż mięsa. 

od 1932 r. Właściciel Józefa Bondarewiczowa zam. we 
wsi Pierszaje gm. tejże pow. Wbołożyńskiego. 169-—VI 

13316. I. Firma: „Mane Mandel* w Molodecznie, ul. Zamkowa Nr. 9. Sklep miesa. Firma 
1929 r. Właściciel — Mendel Mane zam. w 

13317. I. Firma: „Izrael Orzechowski* w Lidzie. 
Firma istnieje d 

arja LKNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. istnieje cd Ё Mólod zi 9 Rie aa R 5 

170—VT. den o 

  

Mitielm lektyj duch zam. tamże. 163—V/. | 1894. Właściciel — Izrael Orzechowski, zam. przy u. f ‚ Rynek Nr. 16 w Lidzie. 171—VI. 13310. I. ma: „Sprzedaż śledzi — Dobrośledź 
` k. i dzaśrcdin sd właściciel — Benno (Bendet) Friedmann" w Wilnie W dniu 25.XI. 1932 r. uodė E Ja 6 przy ulicy W. Stefańskiej Nr. 21. Sprzedaż śledzi. —- 

Firma istnieje od 1932 r. właściciel — Benno (Bendet) 
Friedmann zam. przy ulicy Schulstrasse Nr. 7 w 
tach. 

43311. I. Firma: „Laboratorjum Central — Chem“ 
Fajwtisza Anolika* w Wilnie, ul. Subocz Nr. 83. 
ratorjam Chemiczno iKosmetyczne. Firma istnieje od 
1932 r. Właściciel Fajwusz 'Anolik zam. przy 

165—VI. Wielkiej Nr. 15 m. 6 w Wilnie. 
  

13312. I. Firma: „Lejba Sałenzon* w Wilnie, ui. 
Kwaszelna 15—a. Handel starym żelazem i węglem 
kamiennym. Firma istnieje od 1931 r. Właciciel — 
Lejba Salenzon zam. przy ulicy Rudnickiej Nr. 26 

166—VT. w Wilnie. 

164—VI. 
Sopa 

ul. Słobódka Nr. 43 w Lidzie. 

Labo- 

ur. 

13318. I. Firma: „Rudnicka Jacha* w Lidzie, ui. 
Słobódka I Nr. 43. Sklep spożywczy. Firma istnieje 
od 1922 r. Wiłaściciel -— Rudnicka Jacha zam. przy 

13319. I. Firma: „Chones Etla* w Wilnie ul. No. 
wogródzka Nr. 48. Sklep wapna i kredy. Firma istnie- 
je od .1930 r. Właściciel — Chones Etla zam. tamże 

Parowa farbiarnia, pralnia chemiczna, 
prasownia i gremplarnia maszynowa 

ul. Mostowa 9—31 

  

3i5 pok. mieszkania 
z wygodami do wynaję- 
cia niedrogo. Informacje: 
Zawalna €0, m. 10, od g. 

9—11Ą i 4—6 po pol. 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 

172—V). 

  

  

173—Vi. 

W dniu 23 XI. 1932 r. 
13313. I. Firma: „Aronowicz Tajba* w Wilnie, ul. 

Bazyljańska Nr. 6. Sklep naczyń kuchennych. Firma 
istnieje od 1932 r. Wiłaściciel — Aronowicz Tajba, 
zam. przy ul. Bosaczkowej Nr. 3 w Wilnie.  167—VI. 

„EXPRESS“ — Wilno, tei-17-40 
farbuje, chemicznie pierze, prasuje i jednocześ- 
nie odkurza ubrania i grempluje materjały na 
poczekaniu, odparza plusze, plisuje, repervje 
brania, odnawia kapelusze, odsyła robotę bez 

do Adm. „Kurjera Wil.* 
pod „Młoda panna, 
  

  

Drukarnia „ZNICZ%, Wil 

  

wicz 
sa. Firma istnieje od 1931 roku. Właściciel — 
dykt Juchniewicz zam. przy ul. Wiłkomierskiej 66 

168—V7. 

ARTIST i ROEJRETE KARO ORA 

w Wilnie. 

° 
myślnie, jak to u ludzi, strawionych 
licznemi hulankami bywa. 

== A jesteś! — wyrzekł — pod- 
u:iósłszy głowę dotychczas opuszczona 
na piersi, na widok wchodzącej. — 
Gdzie ty ciągle znikasz? 

Krysia, a właściwie hrabianka Ki- 
ra. podbiegła do ksiącia i na jego czo- 
le złożyła długi pocałunek. 

Drogi dziadku odparła 
Wszek sam wiesz, ile mam spraw do 
załatwienia. 

Cień niechęci przesunął siępo twa 
rzy starszego pana. 

Wiecznie te interesy — burknął— 
z niezadowoleniem. — Nie jest rze- 
czą właściwą, aby podobnemi spra- 
wami, zajmowały się młode panny. 
Od tego mamy, wszak naszych pleni- 
potemtów! 

Siadając obok siraca, na otomanie 
postarała się ukryć lekki uśmiech 
Książe Ostrogski napół  zdzieciniały, 
żył od kilku lat, w całkowitej nieświa- 

domości, zarówno czasów obecnych, 
jsk i istotnego stanu majątkowego, 
który starannie przed nim zatajału. 
Czyż w podobnych warunkach miała 
mu rzucić w oczy brutalną prawdę, 
że dzięki jego poprzednim szaleń- 
stwom, z rozległych majątków, nie 
pozostało nie prócz długów, a pleni- 
potentów dawno nie było. Że groziła 
im całkowita ruina, a utrzymywała 
dom od szeregu miesięcy wyprzedi- 
jąc co kosztowniejsze ubrazy i anty- 

  

    

        

no» Biskupia 4, tel. 3-40 

13314. I. Firma: „Sklep mięsa Benedykta Juch 
“ w Wiilnie, ul. Wikomierska Nr. 66. Sklep      

Bene-   
ki? Książe nie uwierzyłby w straszli 
wą rzeczywistość, a gdyby nawet prze 
konała go niezbitemi danemi, że lada 
chwila znajdą się na bruku, mogłoby 

to przyprawić go o nowy ata ki na 
tychmiastową śmierć. A dziadka, mi- 
mo wszystkich wad i śmieszności, ko 
chała, jak się kocha jedyną na świecie 
hiiską istotę i gotową dlań była do naj 
większych poświęceń. 

— Plenipotentów należy dopilno- 
wać! — odparła, grając nadal kome- 
dję. 

   

    

dopilnować... —- 
wzrastającem roz- 

drażnieniem. — Ładnie ich pilnujes. 
kiedy aż tu mnie o zobowiązania nu- 
dzą! 

— Któż taki? — drgnęła. 

— Ten baron Traub, wciąż mnie 
zosypuje listami! Tak wynikałoby ‹ 
jego słów, bo nie wiem czemu Jan nii 
tych listów nie doręczał! Wreszcie, 
dzisiaj przyłapał mnie telefonicznie. 

— Przyłapał telefonicznie? — nie 
kKłamany spokój zabrzmiał w jej gło- 
sie. — Przecież, nie podchodzisz da 

teleronu dziadku ? 

— Oczywiście, nie podchodzę, gdy 
Jan jest w domu, Ale wybiegł, aby coś 
załatwić na miasto i pozostałem cai- 
kowicie sam? Wogóle, nie pojmuję 
twego uporu trzymania tylko Jana ze 
służby Stale mieliśmy po paru loka- 
jów! Otóż, on wyszedł, a telefon bęb- 
nił, niczem oszalały. Zwlokłem się 7 

   

dopłaty do domu, wykonuje wszystko 

TANIO, SZYBKO i SOLIDNIE! 
Zwróćcie się do „EXPRESSU* — telefon 17-00 

Proszę się przekonaćl 

  Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis, 

Radjn-telegrafgta 
poszukuje posady. 

Oferty do Administr. 
„Kurjera  Wileńsk.* 

pod „Rtelegr“..   
trudem z fotelu, podszedłem mimo 
miej chorej nogi i dokuczliwych bó- 
lów... Wtedy począł mnie nudzić... 

— G(óż mówił? 

— Byłem zdumiony! Stale nadska 
kujący i uprzejmy Traub, zmienił а- 
pełnie ton! Twierdził, że o ile ше о- 
trzyma swoich głupich dwustu tysię- 
cy złotych, będzie musiał przedsię- 
wziąść decydujące kroki! Rozumiesz, 
decydujące kroki? Ot, co znaczy za- 
dawać się z ludźmi nie ze swej sfery! 
A, jak dawniej płaszczył się przedem- 
ną i przed tobą! Go prawda nigdy nie 
miałem zaufania do tego Trauba, » 
którego Dbaronostwie nie wspomina 
żaden uczciwy herbarz... 

— Odpowiedziałeś, mu? — wpiła 
się wzrokiem w twarz księcia. 

— Że ty, przecież, podjęłaś się prze 
prowadzenia tego interesu i lada dzień 
z nim wszystko zakończysz! 

— A on? 
= Że najdalej trzy dni zaczeka 

Bo nie tylko nie byłaś u niego, jak 
zostało umówione, ale ukrywasz się 
Przed nin, pod pozorem wyjazdu z 
Warszawy! Prosił, z naciskiem, aby 
c: to powtórzyć... 

-— Trzy dni! — szepnęła, z rados- 
nym błyskiem w oczach. — Prędzej 
ba dziś wieczór jeszcze nastąpi ocale- 
nie! 

(D c. n.) 
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