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INCYDENT PONAD MIARĘ ROZDĘTY. 
Argumenty strony przeciwnej. 

  

Wywiad z P. Kuratorem. 
W związku z zarządzeniami Kura- 

torjum O. S. w stosunku do dwu szkół 

żydowskich i oddźwiękiem, który 

sprawa znalazła na łamach prasy 

żydowskiej, współpracownik naszego 

pisma odwiedził P. Kuratora Kazimie- 

rza Szelągowskiego, całą 

udzielił następującego 

który z 

uprzejmością 

wywiadu. 

— Znam komunikat Kuratorjum, 

ogłoszony w prasie wileńskiej w spra- 

wie zarządzeń w stosunku do szkoły 

powszechnej im. Fruga i żydowskiego 

seminarjum nauczycielskiego Central- 

nego Komitetu Oświaty — niemniej 

chciałbym wrócić do przyczyn wycie 

nych zarządzeń. 

wyjaśnia P. Ku- 

rator — obu spraw traktować równo- 

— Nie należy — 

rzędnie. Szkoła im. Fruga nie jest zam 

knięta, jedynie zajęcia w niej doznały 

zawieszenia. Zmuszony byłem zarzą- 

dzić przerwanie zajęć w tej szkole po- 

wszechnej z powodu alarmujących 

wiadomości, że wśród wychowanków 

  

szkoły prowadzona jest akcja komuni- 

styczna: Sprawa zostanie w najbliż- 

szych dniach wyjaśniona, poczem za- 

jęcia będą podjęte. 

Wobee 

nauczycielskiego C. K. O. zostało zasto 

żydowskiego -seminarjum 

sowane zamknięcie z końcem roku 

szkolnego. Niestety było powodów do 

tego aż nadto. Uczenica tego seminar- 

jum została aresztowana podczas ma- 

nifestacji komunistycznej z transpa- 

rentem w ręku, jednakowoż, choć by- 

  

ła zamieszana w proces komunistycz- 

ny jako oskarżona; uczęszczała nadal 

do szkoły. Rada pedagogiczna tolero- 

wała ją przy tak jaskrawym stanie rze 

czy. 

W grudniu ubiegłego roku aresz- 

towano 28-uczniów tego seminarjum 

na komunistycznem zebraniu. Ucznio- 

wie ci są mieszkańcami internatu, po- 

zostającego pod opieką kierownictwa 

seminarjum, które zatem podwójnie 

jest odpowiedzialne za swoich wycho- 

wanków. Jednak dwa pisma wystoso- 

z Kuratorjum, a żądające, 

zakładu 

  

rane prz 

by sami nauczyciele 

zdecydowane stanowisko wobec obja- 

zajęli 

wów komunizmu, nie odniosły pożą- 

danego skutku. 

Kierownik, którego kardynalnym 

obowiązkiem jest dbać o lojalny kieru- 

nek wychowawczy szkoły i który za 

to odpowiada w myśl elementarnych 

przepisów, próbował bronić się argu- 

mentem, że niema norm, przewidują - 

cych konieczność interweneji ze stro- 

ny zakładu wobec ucznió 

nych o szkodliwą działalność politycz- 

ną, a.rada wychowawców seminar- 

jum uchwaliła udzielić uczniom, któ- 

oskarżo- 

  

rzy zawinili ostrej wymówki za zwie- 

dzenie cudzego lokalu. 

Rzecz jasna, że wyjaśnienia te 

czynników pedagogicznych szkoły. na- 

cechowane brakiem poczucia odpowie 

dzialności za wychowawczą stronę za- 

kiadu, nie zostały przez Kuratorjuni 

przyjęte do wiadomości. Czynniki kie- 

rownicze szkoły, znające się na rze- 

ły zgóry liczyć się z następ- 

e jest bowiem rze 

    

    

    

czy, mus 

stwami. 1 możli- 

wą do zniesienia, by pod bok 

szkolnych tolerowano akcję przeciw- 

państwową i by nauczycielstwo odma- 

wiało aktywnego udziału w zwalcza- 

    

m władz 

niu tego zła: 

Zakład, którego rada pedagogiczna 

nie reaguje samorzutnie, ani nawet js0 

zwróceniu uwagi, na zjawiska natu- 

ry przeciwpaństwowej, nie może ist- 

nieć w myśl elementarnych pojęć 9 in- 

teresie państwa i*elementarnych prze- 

pisów szkolnych. Powtarzam: seminar 

jum Centralnego Komitetu Oświały 

nie chciało wziąć na siebie odpowie- 

dzialności za te zjawiska i nie chciało 

   

wystąpić czynnie przeciwko najwyraź- 

niejszym objawom akcji przeciwpan- 

stwowej. 

Każda szkoła musi ujawniać swój 

pozytywny stosunek do zagadnień 

państwowo-wychowawczych. Gdy szko 

ła tego nie czyni, współpraca z nią 

jest niemożliwa. 
— Jaki jest stan innych seminar- 

jów żydowskich i szkół pod tym wzglę 

dem? 

—W innych tutejszych seminarjach 

żydowskich niema takich objawów. 
  

Wypadki anałogiczne ujawnione w 

szkole „Ortu', pociągnęły za sobą usu- 

nięcie winnych uczniów przez władze 

tej szkoły, które oświadczyły, że prze- 

ciwsłtawią się stanowczo akcji politycz- 
  rchowankow 
  

nej i komunizowaniu w 

i pociągną do współpracy w tem sfery 

rodzicielskie. Takie aktywne działa- 

nie wyjaśnia stosunek Kuratorjum do 

danej szkoły. 

Jest nawet możliwe dopuszczenie 

abiturjentów seminarjum C. K. O., któ 

rych udział w nielegalnych akcjach 

nie został stwierdzony do egzaminu 

dojrzałości, zamier tą- 

pić do Ministerstwa z wnioskiem o zor- 

zam bowiem w     

ganizowanie dla nich komisji egzami- 

nacyjnej. Naturalnie powoduję się zro 

zumieniem szczególnie ciężkiego poło- 

  

żenia absolwentów, którzy z winy in- 

nych nie mogliby ukończyć nauki. 

— Jaki jest zasadniczy stosunek 

Pana Kuratora do szkolnictwa żydow- 

skiej mniejszości? 

— Uznaję prawo wychowywania 

dzieci w języku, którego życzą sobie 

rodzice. Szkoły wszystkie oceniam ze 

stanowiska rzeczowego, to jest według 

ich wartości wychowawczej i nauko- 

wej. Wszelkie głosy, przypisujące mi 

— naturalnie w związku х ostatniemi 

zarządzeniami — tendencję likwido- 

wania szkolnictwa żydowskiej mniej- 

szości, są bezpodstawne i polegają na 

złej woli. Jako drobny przykład po- 

dam, że w bieżących roku szkoła To- 

warzystwa „Pomoc Pracy otrzymała 

po raz pierwszy subsydjum. 

Rozpolitykowanie części młodzieży 

żydowskiej, w porównaniu z innemi 

dzielnicami szczególnie * nasilone na 

tym' terenie — będę stanowczo  tępił, 

szukając środków przedewszystkiem 

w współdziałaniu z radami pedagogi- 

cznemi danych szkół, które nie mogą 

w tem zawieść. Tak właśnie postąpio- 

  

no w wypadku z seminarjum C. K. O. 

Nawet sam fakt przejawiania się nie- 

pożądanych wpływów wśród słucha- 

czy nie posłużyłby jeszcze za podstawę 

do wydanego dopiero 

brak reakcji ze strony kierownictwa 

zadecydował o rze- 

zarządzenia, 

i nauczycielstwa 

czy. 

Sprawy wychowawcze, jak wogóle 

sprawy kulturalne — kończy Pan Ku- 

rator — traktuję ze stanowiska pań- 

stwowego. Jedynym właściwym dla 

mnie kątem widzenia jest wychowy- 

wanie młodzieży na członków społe- 

czeństwa i obywateli Państwa bez 

uwagi na takie, czy inne znamiona re- 

ligijne, językowe, czy narodowe wy- 

chowanków. 

  

Obiad w poseistwie 
sowieckiem. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Poseł sowiecki w Warszawie Anto- 
now Owsiejenko wydał w dniu przed- 
wczorajszym obiad na cześć ministra 
spraw zagranicznych Zaleskiego. W 
obiedzie tym wzięli udział wyżsi urzęd 
nicy Min. Spraw agran. oraz człon- 
kowie Korpusu Dyplomatycznego. 

Turcja daje dobry przykład. 
STAMBUŁ, 8: V. (Pat). Rząd za- 

mierza zredukować podatki o 20 proc. 
i zmniejszyć kadry urzędnicze o 30 
proc. 

  

    

(Głos przedstawiciela społeczeństwa żydowskiego). 

Społeczeństwo żydowskie jest wiel- 

ce oburzone z powodu ostatnich repre- 

syj nowomianowanego p. kuratora wi- 

leńskiego przeciwko szkołom żydow- 

skim, a śmiem mniemać, iż również 

społeczeństwo polskie jest zaniepoko- 

jone niesłyehanem rozporządzeniem p. 

kuratora i nie przejdzie do porządku 

dziennego nad ofiejalnym komunika- 

tem kuratorjum- 

Od prawie dwóch tygodni zawie- 

szone są zającia w powszechnej szko- 

le żydowskiej im. znakomitego pisa- 

rza Fruga niby „naskutek ujawnie- 

nia w szkole akeji komunistycznej 

śród uczniów (a chodzi o szkołę 

    

żeńską). "Pozwalam sobie stwierdzić 

z całą pewnością, iż motywy te są zu- 

pełnie bezpodstawne i są oparte na 

czyichś kłamliwych relacjach. Szko- 

ła im. Fruga jest 8-klasową szkołą dla 

dziewcząt, istnieje od 23 lat, liczy oko- 

ło 450 dzieci w wieku od 7 do 15 lat 

i zawsze cieszyła się najlepszą opinją     

tak społeczeństwa żydowskiego jak i 

władz szkolnych. Kierownictwo i per- 

sonel pedagogiczny całą duszą są od- 

dane swemu zawodowi i dokładnie 

znają swe uczenice. Żadnej akcji ko- 

munistycznej śród młodzieży szkolnej 

nigdy nie spóstrzeżono. Jestem pewny, 

iż sam kurator zmuszony będzie bez- 

wątpienia to przyznać i swoje rozpo- 

rządzenie cofnąć, ale i wtedy krzywda 

uczyniona dzieciom które w niezem 

nie zawiniły głęboko zapadnie w ich 

czyste dusze i zostawi na długo uczu- 

cie niezasłużonej obrazy i niesprawie- 

dliwości. 

Niemniej bezpodstawne są twier- 

  

dzenia komunikatu kuratorjum iż w 

žydowskiem seminarjum nauczyciel- 

skiem rzekomo „stale wzrasta udział 

młodzieży w akcji komunistycznej ', 

eo miało być powodem cofnięcia kon- 

cesji na przyszłość i nawet komisji eg- 

zaminacyjnej dla abiturjentów tego-. 

rocznych. Jeśli nawet rzeczywiście 

  

Stosunki Litwy z Watykanem doszły 
do wysokiego napięcia. 

Odwołanie nuncjusza papieskiego z Kowna i posła 
litewskiego przy Watykanie. 

KOWNO, 9-V. (Pat). Nuncjusz papieski msgr. Bartoloni został 

odwołany. Również został odwołany poseł litewski przy Watykanie 

dr. Szaulis. 

czasie. 
* 

* 

Stanowiska te nie zostaną obsadzone w najbliższym 

* 

CITTA del VATICANO, 8-V. (Pat). Wiadomość © odwołaniu posła 

litewskiego Szaulisa i jego wyjeździe do Kowna wywołała duże 

wrażenie w kołach dyplomatycznych. Powszechnie sądzą, że sto- 

sunki Litwy z Watykanem doszły do wysokiego napięcia. Pomimo 

to nie należy oczekiwać zerwania, o którem donosiły dzienniki za- 

graniczne. Kierownictwo poselstwa litewskiego przy Watykanie po- 

wierzono radcy Lozorajtisowi. 
TE 

Zmiany na placówkach dyplomatycznych 
w Wiedniu i Budapeszcie. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że mają nastą - 
pić zmiany na niektórych placówkach 
dyplomatycznych polskich. Jak sły- 
chać nastąpią zmiany na stanowisku 
posła polskiego w Wiedniu i prawdo- 
podobnie zostanie obsadzone stanowi- 
sko posła polskiego na Węgrzech: Ja- 
ko pierwszego kandydata na posła poł 
skiego w Wiedniu wymieniają b. po- 
sła polskiego w Rydze i dyr. departa- 
mentu konsularnego w M. S. Z. p. Lu- 
kaszewicza. ” 

Na stanowisko zaś posła polskiego 
w Budapeszcie wymieniają dotychcza - 
sowego radeę ambasady polskiej w 
Waszyngtonie p. Łepkowskiego. 

Dowiadujemy się, że zmiany te nie 
nastąpią przed sesją Rady Ligi Naro- 
dów, albowiem niewątpliwie będą one 
miały pewien związek z przebiegiem 
sesji Rady Ligi Narodów, która jak wia 
domo w Iwiej części poświęci swój 
czas sprawie unji celnej austrjacko- 
niemieckiej. 

Narada w Sprawie długoterminowego kredytu 
dla rolnictwa. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj w Prezydjum Rady Minist 
rów odbyła się druga konferencja po- 
święcona sprawom finansowo  rolni- 
czym. Konferencji przewodniczył p. 
premjer Sławek a uczęstniczyli w niej 
min. Zaleski, Prystor, Janta-Połczyń- 
ski oraz wicem. Koc: 

  

Na konferencji tej zapadły decyzje, 
dotyczące pomocy finansowej w for- 
mie długoterminowych kredytów dla 

rolnictwa. 
Chodzi tu o umieszczenie listów za 

stawnych Banku Rolnego na franeus 
kim rynku finansowym. 

Ocaleni górnicy. 
BRUKSELA 8.V. Pat. — Górnicy, uwię- 

zieni w kopalni przez skały, po 6-dniowych 
„wysiłkach drużyny ratowniczej, zostali ura- 
towani. Cieszą się oni zupełnem zdrowiem, 

są tylko wyczerpani nerwowo. Wśród uwię- 
zionych znajdował się Polak Banbuk. Był 
on w niezwykle trudnej sytuacji, bowiem nie 
znając ani języka francuskiego, ani bel 

skiego, nie mógł przez .cały czas porozumie- 
wać się z towarzyszami niedoli. Losem gór- 

Pod presją 
MOSKWA, 8. V. (Pat). Władze 

mandżurskie, ulegając żądaniom So- 

wietów, połeciły aresztować przeb; 
wającego w Charbinie cesarskiego ge- 
nerała Sawieljewa. Sowiety posądza 
ją Sawieljewa o to, że łącznie z atama- 
nem  Siemionowem przygotowywać 

  

  

   

  

nika polskiego interesuje się obecnie cała 
opinja belgijska. Okazało się, że był on je- 
dynym z pośród uwięzionych górników, na 
którego nie czekał nikt na powierzchni zie- 
mi i dowiadywał się o jego los. Król i kró- 
Jowa nadesłali ocalonym górnikom telegra- 
my. W osiedlu górniczem wszystkie związki 
przygotowują się do manifestacyj na cześć 
ocalonych. 2 

Sowietów. 
miał.szereg aktów „terorystycznych, 

skierowanych przeciwko przedštawi- 

cielom Sowietów, w północnej Mand- 

żurji. W sprawę wmieszany jest rów- 

nież trzeci przywódca emigracji rosyj- 

skiej Małakaj. 

  

-Skutki amerykańskiej jazdy. 
MERCED (Kalifornja) 8.V. Pat. — Wsku- 

tek zderzenia się autobusu z pociągiem to- 

warowym czworo dzieci jadących autobu- 

sem, zostało zabitych, a 25 odnisło ciężkie 
rany. Również zginął szofer autobusu. 

oskarża się jednego czy kilku uczniów 

seminarjum o działalność antypań- 

stwową, to z tego jeszcze nie wynika, 

iż winę za to musi ponieść cała insty- 

tucja. S ; 

Żydowskie  seminarjum 

cielskie jest jedyne w Polsce, istnieje 

od r. 1921, pięcioletni kurs seminar- 

jum ukończyło dotychczas 117 ucz- 

nauczy- 

niów którzy otrzymali pracę w święc- 

kich szkołach żydowskich, przyczynia- 

jąc się wydatnie do podniesienia po- 

ziomu tych szkół. Dzięki rzetelnej pra 

cy pedagogicznej, seminarjum stało 

się jedną z najważniejszych placówek 

kulturalnych żydowskich w Polsce i 

poza jej granicami, nie mówiąc już o 

jego znaczeniu jako jedynego rezer- 

wuaru, skąd szkoły żydowskie czerpią 

siły nauczycielskie. 

Corocznie prowadzone są w semi- 

narjum komisje egzaminacyjne pod 

przewodnictwem stałego delegata Mi- 

nisterstwa W. R. i-O. P. dr. Eekerta. 

Otóż krzyczącą krzywdą będzie poz- 

bawienie w tym roku kilkudziesięciu 

  

abiturjentów nieposzlakowanych pra- : 

wa składania egzaminów — po pięciu 

latach żmudnej pracy. 

Pan kurator swój zamach na naj- 

ważniejsze instytucje. kulturalne ży- 

dowskie motywuje jeszcze tem, iż 

„pomimo kilkakrotnego zwracania się 

władz szkolnych o usunięcie niepożą- 

danych wpływów z zakładu (t. j. z se- 

minarjum), ze strony kierownictwa i 

grona nauczycielskiego nie było nale- 

żytego przeciwdziałania wpły- 

i tolerowanie uczniów zaanga- 

tym 

WOM... 

żowanych w akcji politycznej. I tu 

ośmielam się zaznaczyć, iż twierdzenie 

to nie odpowiada rzeczywistości: Do- 

skonale jest mi wiadomo, iż żadnych 

wyraźnych rozporządzeń ze strony ku- 

ratorjum co do wykluczenia kogokol- 

wiek z uczniów seminarjum nie było 

Kierownictwo zaś z własnej inicjatywy 

m 

czysto pedagogicznych na wyrzucenie 

z zakładu do wyroku sądowego tego 

lub innego ucznia. 

Więc rozpatrując 

stronnie rozporządzenie p. kuratora w 

  

nie mogło się zdeeydować z p 

zupełnie bez- 

sprawie zamknięcia kilku szkół żydow 

skich i odpowiedni komunikat kur 

torjum z motywami tej represji, musi- 

my dojść do wniosku, że polityka, któ- 

та zainicjował nowy kurator wileński, 

z naszemi stosunkami, właśnie w Wi- 

  

leńszczyźnie, nie obznajmiony, jest 

niewłaściwa i może pociągnąć za sobą 

skutki. wręcz przeciwne tym, które się 

miało tertius 

gaudet. i 

Dr. C. Szabad. 

na celu, mianowicie: 

Z zestawienia dwóch powyższych 

stanowisk — dr. C. Szabada i p. Ku- 
ratora Okręgu Szkolnego — zaryso- 

wuje się wyraźnie wniosek, iż cała 

sprawa, stanowiąca przedmiot kontro- 

wersji, została zepchnięta na szerszą 

płaszezyznę, niż na to merytorycznie 

  

  

zasługuje. Е 

Nie możemy podzielić stanowiska 

i argumentów, któremi operuje dr. 

Szabad. Można bowiem spierać się o 

  

Konferencja w sprawie 
powodzi. 

Tel. od własn. koresp. z Warsz. 

W Min. Pracy i Opieki Społecznej 
odbyła się konferencja w sprawach 
katastrofalnej powodzi w Wileńszczy- 
źnie., Na konferencji tej uzgodniono 
akcję prowadzoną przez organy rządo 
we z akcją Obywatelskiego Komitetu 
Pomocy Ofiarom Powodzi. 

) Olbrzymi pożar. 
TOKJO 8.V. Pat. — Dziś rano pożar stra- 

wił większą część zabudowań stacji klima- 

tycznej Zamanaka. Spłonęło prawie 1000 bu- 

dynków. Szkody obliczają na pół miljona 

funtów sterlingów. Istnieje obawa, że w cza- 

sie pożaru zginęło kilka osób. 

  

to, czy trafną i celową jest metoda 

władz szkolnych zwalczania komuni- 

stycznych wpływów w szkołach, ale 

trzeba liczyć się z tem, że ta a nie inna 

metoda została przez władze przyjęta 

oficjalnie, a przeto obowiązkiem dy- 

rekcyj poszczególnych szkół jest dosto- 

sowanie się do tych wymogów, o ile 

nie chcą one otwarcie wchodzić 

lizję z władzą nadzorczą. 

   

  

w ko- 

P. dr. Szabad zaprzecza jakoby w 

obu szkołach istniała akcja lub wpły- 

wy komunistyczne: Nie mamy powo- 

du mu nie wierzyć, ale z drugiej stro- 

ny trzeba zauważyć, że opiera on swe 

twierdzenie tylko na wewnętrznem 

przekonaniu, podczas kiedy p. Kura- 

  

tor przytacza fakty bądź co bądź wy- 

chowanków seminarjum obciążające. 

Nie jest przekonywującym argumen- 

tem ze strony dr. Szabada ta okolicz- 

ność, że szkoła im. Fruga istnieje 23 

lata, a seminarjum 10 lat i w ciągu te- 

go okresu cieszyły się najlepszą opinją 

bowiem wpływy komunistyczne mo- 

gły się tam ujawnić dopiero odniedaw- 

na, nie będąc nawet zauważone przez 

zarząd szkoły. Zarządzenie p. Kura- 

tora nie kwestjonuje zresztą ani szcze- 

rego oddania się personelu pedagogicz- 

nego swej pracy zawodowej, ani jego 

dobrej woli wogóle, a wywołane zo- 

stało podług wyjaśnień p. Kuratora, 

brakiem reakcji ze strony zarządu 

szkolnego na wskazane mu objawy 

przenikania wpływów komunistycz- 

nych. > 

P. dr. Szabad w swoim artykule 

przesuwa wyraźnie całą sprawę na 

grunt polityczno-narodowościowy. in- 

„zamach na 
    kryminu jąc p. Kuratorowi 

najważniejsze instytucje kulturalne 

żydowskie. Zdaje się. że tu właśnie 

leży źródło całego przesadnego po- 

ruszenia, które ta sprawa w społeczeń- 

stwie żydowskiem wywołała. Psycho- 

logicznie ten nastrój da się jeszcze wy- 

tłumaczyć ale merytorycznie nie ma on 

oczywiście żadnego uzasadnienia, co 

też stwierdza z całą stanowczością p. 

Kurator w swoim wywiadzie. 

Zamknięcie Seminarjum i 

szenie szkoły im. Fruga są niewątpli- 

wie wypadkami bardzo przykremi dla 

społeczeństwa żydowskiego. Ale po 

pierwsze: ma ono w swej dyspozycji 

środki odwoławcze których jeszcze nie 

wykorzystało, po drugie: przykrość ta 

nie uprawnia do przesuwania całej 

sprawy na płaszczyznę polityczną, 

oraz do imputowania Kuratorjum po- 

zawie- 

  

budek, któremi się ono bynajmniej nie 

kierowało. 

Że zarządzenie p. Kuratora nie było 

skierowane przeciwko szkolnietwu 

dowskiemu, jako takiemu — co do te- 

go nie mamy żadnej wątpliwości. Być 

może natomiast, że nie liczyło się ono 

dostatecznie ze specjalną drażliwością 

na tym punkcie społeczeństwa żydow- 

skiego które z wielu względów histo- 

rycznej i psychologicznćj natury skłon 

ne jest w każdem zarządzeniu władzy 

dla siebie niepożądanem, a wydanem 

z zasad ogólnych dopatrywać się aktu 

skierowanego przeciwko swoim pra- 

wom lub aspiracjom kulturalno-naro- 

dowym. W tem wzajemnem w pewnej 

mierze niezrozumieniu się leży naszem 

zdaniem, główne źródło tego nadmier- 

nego poruszenia, któremu daje wyraz 

powyżej dr. Szabad. 

  

Należałoby życzyć, aby cała ta 

przykra sprawa została przez odpo- 

wiednie czynniki żydowskie, którym 

nie zależy na nieuzasadnionem zao- 

strzaniu stosunków, skierowana ze 

sfery uczuciowego zadrażnienia na 

realny grunt, umożliwiający zadość- 

uczynienie wymogom władzy państwo- 

wej w zakresie walki z komunizmem 

z jednej strony, a kulturalnym potrze- 

bom ludności żydowskiej — z drugiej. 

Teslis.



    

Wystąpienie Brianda 
w Izbie Deputowanych. ® 

PARYŻ, 8. V. Piątkowe posiedzenie 
Izby Deputowanych wzbudziło ogól- 
ne zainteresowanie. Spodziewane wy- 
stąpienie Brianda ściągnęło tłumy pu- 
bliczności, która 'wypełniła doszczęt- 
nie trybuny. W loży dyplomatycznej 
zajęli miejsca liczni ambasadorowie i 
posłowie państw zagranicznych. Posie- 
dzenie otwarto o godzinie 3 po połud- 

niu. 
Pierwszy przemawiał deputowany 

Paryża Scapini, członek grupy akcji 
demokratycznej i socjalnej (Action de 
mocratique et sociałe), prezes niewi- 
domych inwalidów wojennych, który 
poddał krytyce politykę, prowadzoną 
przez ministra spraw zagranicznych. 
zaznaczając, że wiadomość o unji се!- 
nej austrjacko-niemieckiej była dla po- 
lityki tej ciężkim ciosem: Dalej mów- 
ca oświadcza, że niemożliwe jest przy - 
stąpienie do rozbrojenia, zanim nie zo- 
stanie zapewnione bezpieczeństwo. 
Mówca żąda jedynie zapewnienia bez- 
pieczeństwa swego kraju. Polityka 
Brianda wcale go nie zadawala. Nie 
dała ona Francji pożądanych rezulta- 
tów. Mówca podkreśla, że jednym z 
poważnych powodów niepowodzenia 
zbliżenia francusko-niemieckiego był 
dwuznaczny charakter polityki zagra- 
nicznej Francji. 

Po dep. Scapini ukazał się na try- 
bunie drugi niewidomy inwalida wo- 
jenny dep. Thebaut; naležący do grupy 
niezależnych posłów lewicowych. U- 
kazanie się tych dwóch ofiar wojen: 
nych wywołało wzruszające wrażenie 
na całej Izbie, która w skupieniu wy- 
słuchała obu mówców. Pos Thebaut 
podkreślił śmiały charakter ugody au- 
strjacko-niemieckiej, lecz to, według 
niego. jest ekipa, złożona z dwóch 

  

  

; tylko uczestników, wówczas gdy inne 
narody europejskie mają zamiar ukon 
stytuować ekipą, złożoną z daleko 
większej liczby uczestników. Dalej 
mówca potępia tych, którzy incydent 
z Anschlussem chcieliby wyzyskać 
przeciwko polityce Brianda. Tymcza- 
sem wspaniałe dzieło Brianda nie mo- 
że być pomniejszone ani też bardziej 
potępione z powodu przejściowego in- 
cydentu. Polityka Brianda oświadcza 
mówca w zakońezeniu — jest polityką 
całej Francji. W imieniu swych wy- 
borców chłopów bretońskich prosi on, 
aby Izba zaznaczyła swą niezłomną 
wolę doprowadzenia do unji europej- 
skiej i zrealizowania pokoju. 

Po nim zabrał głos dep: Franklin- 
Bouillon, który w starannie przygoto- 
wanych argumentach, w głęboko rze- 
czowem przemóweiniu, usiłował do- 

wieść nieość polityki Brianda, dążą- 
cej do porozumienia z Niemcami. 

Po 20-minutowej przerwie wcho- 
dzi na trybunę Briand. Oskarżono 
mnie, że jestem fałszywym  proro- 
kiem — oświadcza mówca. Może jest 
w tem trochę prawdy, lecz jeśli omy- 
liłem się, było to w dobrej wierze. 
Oświadczenie to wywołało ogólny po- 
klask całej Izby. Gdy rozpocząłem — 
ciągnie mówca — niemal zaraz po 
wojnie swą politykę pokojową, mia- 
łem wielkie przeszkody do przezwy- 
ciężenia. Niejeden na mojem miej- 
seu dawnoby wszystko porzucił i 0- 
puścił swoje stanowisko. Ja wytrwa- 
łem na niem przez szereg lat przy naj 
rozmaitszych rządach i prowadziłem 
dalej rozpoczęte dzieło. Prowadziłem 
je w ministerstwie pod premjerem 
Poincare, któremu hołd całkowity i 
dzisiaj oddaję. Prowadziłem je i pod 
premjerem Tardieu, który niezawsze 
w różnych kwestjach ze mną się zga- 
dzał, a jednak i on dzisiaj zaaprobo- 
wał moją politykę. Cieszyć się mogę 
tylko z osiągniętych rezultatów. Po- 
kładałem całą swoją nadzieję na Li- 

  

е Narodów, na tę instytucję z po- 
czątku dziecinną, która zczasem roz- 
winęła się do takiej potęgi, że dzisiaj 
zależą od niej nietylko losy Europy, 
ale całego świata. Przypomnijmy 
sprawę Górnego Śląska, kiedy uzbro- 
jone oddziały z jednej i drugiej stro- 
ny granicy groziły krwawym konflik- 
tem, który wreszcie już się rozpoczął. 
Co wówczas ta młoda Liga Narodów, 
którą chciano zobaczyć przy pracy, 
zdziałała? Uspokoiła obie strony i u- 

słaliła porządek do dziś nienaruszo- 
ny. Przypomnijmy naprężone stosun- 
ki mięzdy Polską a Litwą, które znaj 
dowały się w oficjalnym stanie woj- 
ny. Liga Narodów wezwała przedsta- 
wicieli obu narodów i ustaliła znowu 
modu vivendi, który trwa po dziś 

dzień. Przypomnijmy jeszcze sprawę 
optantów węgierskich, którą odkła- 
dano przez szereg lat od jednego po- 
siedzenia do drugiego. I tę sprawę u- 
dało się pomyślnie załatwić. Wierzę 
mocno, że usiłowania nasze, dążące 
w tym samym kierunku, dopną. celu, 
że uda się nam nareszcie utrwalić w 
Europie taki stan rzeczy, który bę- 
dzie odpowiadać, jeżeli nie komplet- 
nej realizacji wymarzonej przezemnie 
unji europejskiej, to w każdym razie 
poczyni wielkie kroki ku jej urzeczy- 
wistnieniu. I oto dzisiaj, gdy zdarza 
się incydent Anschlussu, incydent pra 
wdziwie nieprzyjemny, świadczący o 
dziwnem zachowaniu się Niemiec, 

które postawiły cały świat w sytuacji 
bardzo nieprzyjemnej, wywołał on we 
Francji słuszny niepokój. Wierzę, że 
sprawę tę uda się załatwić pokojowo. 
Gdy 3 marca mówiłem, że sprawa 
Anschlussu nie może być zrealizowa- 
na, nie myliłem się bynajmniej, jak 
oświadczyli poprzedni mówicy. We- 
dług wyraźnego brzmienia traktatu 
wersalskiego niepodłegłość  Austrji 
jest zapewniona i zagwarantowana, 
chyba że Rada Ligi Narodów na pro- 
pozycję Austrji zdecydowałaby ina- 
czej. Żadne ograniczenie niepodleg- 
łości Austrji również jest niemożebne 
bez zgody Rady Ligi Narodów. Otóż 
dotąd Rada Ligi Narodów w tej kwe- 
stji się nie wypowiedziała, żadnej de- 
cyzji nie powzięła i uważać Anschlus 
su jako faktu dokonanego nie można. 
Czekajmry, co powie Genewa, czekaj- 
my, jakie będą powzięte tam decyzje, 
a wówczas mówmy o faktach, któ- 
rych dzisiaj przesądzać jeszcze nie 
można. Wierzę mocno w przyszłość 
i z tą wiarą opuszczam trybunę. 

Briand opuścił trybunę przy hu- 
cznych oklaskach całej Izby, której 
"opinja już wyraźnie się wypowiedzia- 
ła w entuzjastycznem przyjęciu, któ- 
re zgotowała jego mowie. 

Posiedzenie zostało przerwane 0 
godzinie 7 m. 55 wieczorem i wzno- 
wione będzie,o godzinie 10 wieczo- 
rem. W dalszym ciągu zabierać bę- 
dą gsos: Herriot, Ludwik Marin, inter 
pelować będzie Leon Blum i kilku 
jeszcze móweów: Wobec tego głóso- 
wania nad porządkiem dziennym tru 
dno się spodziewać przed godziną 2 
w nocy. 

ERA 

Trzech kandydatów. 
PARYŻ, 8. V. (Pat). Leon Berard, 

obeeny minister sprawiedliwości, któ- 
rego kandydatura została wysunięta 
przez pewne koła parlamentarne, 0- 
świadczył wczoraj stanowczo, że nie 
będzie w żadnym razie kandydować 
przeciwko Briandowi. W ten sposób 
walka ogranicza się między Briandem 
a Doumerem, prezesem senatu oraz mi 
nistrem wojny Maginot, którego po 
pierają żywioły nacjonalistyczne. 

  

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU | 

w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 

| oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
| „Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 

dla W. S. 

  

  

  

Ożywiony ruch w Gdyni. 
GDYNIA. 8.V. (Pat). W-g óstat- 

nich danych, miesiąc marzec w ob- 
rocie portowym pobił wszystkie do- 
tychczasowe rekordy. Przeładowano 
w tym miesiącu 401.036 tonn towa- 
rów wobec 366.185 tonn w miesiącu 
poprzednim. Nienotowany dotych- 
czas ruch portowy—należy przypu- 
szczać—utrzyma się w ciągu całego 
lata. Praca przeładunkowa w porcie 
trwa bez przerwy. 
  

Popierajcie Ligę Morską 

K UR JE R 

Pošwiecenie nagrobka 
na mogile 

š. p. A. Začwilichowskiego. 

Tel. od własn. koresp. z Warsz: 

Wczoraj jako w dniu imienin Ś. p: 
Stanisława Zaćwilichowskiego, radcy 
Min. Spr. Zagran. w kościele na cmen- 
tarzu Powązkowskim odbyło się ża- 
łobne nabożeństwo za duszę zmarłego, 
który niedawno zginął w tragicznej 
katastrofie samochodowej. Po nabo- 
żeństwie na cmentarzu nastąpiło po 
święcenie nagrobka w postaci głazu 7 
szarego piaskowca, ozdobionego pięk 
ną płaskorzeźbą. Wśród osób, które 
zgromadziły się na cmentarzu między 
innymi obecni byli min. Zaleski, b. 
min. Jurkiewicz, wicemin. Grodyński. 
dyr. departamentu w M. S. Z. Jędrze- 
jewicz, p. min: Szumłakowski. prof. 
Krzyżanowski i wiele innych wysokich 
urzędników M. S. Z., S. W. i Prezyd- 
jum Rady Ministrów oraz szerokie 
grono przyjaciół zmarłego. Obecni by- 
li również oficerowie oddziału drugie- 
go Sztabu Głównego z szefem oddzia- 
łu pułk. Pełczyńskim. 

Ro 

Kondolencje. 
WARSZAWA. 8.V. (Pat). Z po- 

wodu zgonu ś. p. redaktora Z.dzis- 
ława Dębickiego pp. marszałkowie 
Sejmu i Senatu wysłali na ręce wdo- 
wy i do Związku Syndykatów Dzien- 
nikarzy Polskich depesze kondolen- 
cyjne. Na ręce wdowy Związek Syn- 
dykatów Dziennikarzy wysłał list 
z wyrazami współczucia. 

Sa 

Zabiegi posła sowieckiego 
we Lwowie. 

Jak donosi „Robotnik“, utworzy- 
ła się na terenie b. Galicji Wschod- 
niej grupa polityczna, na czele któ- 
rej stoi b. wojewoda Dunin-Bor- 
kowski, dążąca do porozumienia z 
Ukraińcami. 

Grupa ta podobno nawiązała już 
rozmowy z przedstawicielami UNDO, 
chociaż rozmowy te. narazie mają 
charakter b. luźny i nieobowiązują- 
cy. Charakterystycznem jest stano- 
wisko „Diła”*, które oskarża przed- 
stawicielstwo sowieckie w Polsce o 
aktywne wtrącanie się w stosunki 
polskosukraińskie w duchu dla 
Ukraińców nieprzychylnym. 

Według informacyj „Robotnika”* 
bawiący niedawno we Lwowie po- 
seł Z.S.S,R. p. Owsiejenko odwie- 
dził posła z B. B. p. Loewenherza, 
z którym odbył dłuższą rozmowę. 
Konferencje takie odbył p. Owsie- 
jenko także z innymi działaczami 
z obozu B. B. Chciał również kon- 
ferować z p. Dunin-Borkowskim, 
ale b. wojewody nie było we Lwo- 
wie, natomiast 

„Czasu“ p. Bocheński nie przyjął 
p. Owsiejenki. 

` —— 2 

Wiec komunistyczny. 
KATOWICE. 8.V. (Pat). W Gli- 

wicach odbył się wczoraj w śród- 
mieściu na placu Germanji wielki 
wiec, zwołany przez komunistów. 
Wzięło w nim udział kilka tysięcy 
osób. Przywódcy „wygłosili podbu- 
rzające przemówienia przeciwko wła- 
dzom miejskim. Zebrani przyjęli sze- 
reg rezolucyj, a następnie udali się 
w pochodzie ulicami miasta. 

SZ 

Deficytowy budżet. 
BERLIN. 8.V. (Pat). W-g komu- 

nikatu ministerstwa finansów, bud- 
żet zwyczajny Rzeszy na r. 1930-31 
zamyka się deficytem 988,6 milj. mk. 
Deficyt budżetu nadzwyczajnego wy- 
nosi 261 miljonów mk. Długi pań- 
stwowe wynosiły do dnia 3| marca 
b. r. 1709,5 miljonów mk. 

1 

Linja lotnicza 
Afganistan—Persja. 

MOSKWA. 8.V. (Pat). Niemiecka 
firma lotnicza Junkersa zawarła u- 
mowę z rządem afgańskim na ek- 
sploatację linji lotniczej Afganistan— 
Persja. lLinja ta będzie uruchomiona 
jeszcze w bieżącym miesiącu. 

znany publicysta -- 

WI DE Ń 8 £ i 

„DORADCA” 
— Nie wiem, mówił mi swego cza 

su p. Poincare, gdy był jeszcze miesz- 
kańcem pałacu Elizejskiego, czy napi- 
szę wspomnienia z okresu mej prezy: 
dentury, ale wiem, jakbym je zatytuło 
wał... dałbym im tytuł: „Moje więzie- 
nie“. 

Wiezienie? Czyžby palac Elizejski 
był tylko więzieniem?... Zwróciłem u- 
wagę prezydentowi, że przysługują 
mu: „Prawo inicjatywy w dziedzinie 
projektowania ustaw narówni z człon 
kami parlamentu. Prawo sankcjonowa 
nia ustaw, uchwalonych przez Izbę. 
Prawo przedłożenia obu Izbom umoty 
wowanego żądania w kwestji podjęcia 
ponownych obrad... Prawo rozwiąza- 
nia parlamentu, na podstawie uchwały 
odnośnej Senatu... Prawo łaski... Pra 
wo zatwierdzania nominacyj urzędni - 
ków cywilnych i wojskowych... 

— Owszem, odrzekł mi na to p 
Poincare, ale kilka następujących wy- 
razów wystarcza do skazowania tych 
wszystkich praw i przywilejów: ..Ka- 
żdy dekret Prezydenta Republiki mu- 
si być kontrasygnowany przez min.*. 

Prezydent wyjaśnił mi, iż nie wol- 
no mu nie powiedzieć, uczynić bez 
zgody ministra. Podpisanie dekretu, za 
twierdzenie nominacji, komunikawa- 

nie się z Izbami, zatwierdzenie trakta- 

tu — wszystkie te czynności wymaga 
ją uprzedniej zgody ze strony ministra 
Weszło nawet w zwyczaj, iż prezy- 
dent republ. nie może korespondo 
z rządami obcemi, o ile nie przedłoży 
projektu listu do przejrzenia ministro 
wi spraw zagranicznych. Również wy 
głoszenie mowy na uroczystości oficjal 
nej wymaga uprzedniej aprobaty kon- 

    

spektu tej mowy ze strony prezesa ra“ 
dy ministrów. 

— Wie pan kim jestem? — rzekł 
z goryczą p. Poincare. — Jestem wiež- 
niem republiki... 

Określenie p: Poincare przyjęło się 
we Francji. Ale po ustąpieniu ze sta- 
nowiska prezydenta wydał p. Poincare 
siedem tomów pamiętników, którym 
nadał tytuł: ,,W służbie Francji”. A co 

REPUBLIKI. 
więcej: p. Poincare stwierdził, że kon. 
stytucja francuska jest może najlep- 
szą ze wszystkich istniejących. I do- 
dał: 

— Rola prezydenta polega na tem, 
iż jest on doradcą republiki. 

Istotnie, na tem polega rola pre- 
zydenta we Francji. Ministrowie się 
zmieniają, prezydent zostaje. Autorv- 
tet ministrów jest przejściowy, autory 
tet prezydenta — trwały. Jeśli potrafi 
on korzystać ze swego autorytetu, ma 
że uczynić wiele dobrego. 

Ministrowie ówczesni zgadzali się 
w ocenie zalet p. Poincare'go. 

— Jego wielką zaletą — twierdził 
Viviani, była zawsze jasność sądu i 
umysłu. Nikt nie potrafił, tak jak on, 
wyciągnąć wniosku z dyskusji choćby 
najbardziej zagmatwanej. 

Ministrowie, którzy otaczają p 
Doumergue'a, twierdzą, iż nie mniej- 
sze zalety posiada obecny prezydent: 

— Umie zawsze znaleźć właściwe 
określenie dla danej kwestji, panuje 
nad swemi nerwami. Jego dobry hu- 
mor, zdrowy rozsądek ułatwiają roz- 
strzygnięcie każdej sprawy. 

Rajmund Poincare opowiadał chęt: 

  

  

  

nie i często o swej wizycie u Feliksa 
Faure'a, ówczesnego prezydenta repu- 
bliki: 

— Odprowadzę pana, rzekł Faure 
po skończonej audjencji. Przejdziemy 
przez park. 

Prezydent wydawał się bardzo zmę 
czonym, uskarżał się na wszystko i 
wszystkich. Żalił się na swą rołę do 
radcy. Wreszcie, wyjąwszy mały klu- 
czyk z kieszeni, otworzył furtkę w mu 
rze, wychodzącą na avenue Gabriel i 
zawołał z rozpaczą: 

— Nie, nie zgodzę się nigdy na od 
grywanie roli królowej W. Brytanji!... 

Feliks Faure już miał wówczas 
manję wielkości. Ostatecznie królowa 
W. Brytanji, której na imię było Wi- 
ktorja, odegrała jednak pewną rolę w 
historji... 

Stephane Lauzanne 
Redaktor polityczny ,„Matin'a*. 

Sensacyjny proces w Berlinie. 
Hitler rzekomo jest przeciwnikiem teroru. 

BERLIN, 8-V. (Pat). Przed są- 
dem przysięgłych w Berlinie rozpo- 
częła się sensacyjna rozprawa prze- 
ciwko grupie narodowych socjali- 
stów, oskarżonych o zorganizowany 

atak zbrojny na zebranie kumuni- 
styczne. Proces nabiera niezwykle 
ciekawego charakteru z powodu po- 
wałania w charakterze świadka przy- 
wódcy partji narodowo - socjalistycz- 
nej Adolfa Hitlera oraz jego anta- 
gonisty wykluczonego z partji kpt. 
Stennesa, byłego przywódcy berliń- 
skich _ oddziałów _ szturmowych. 
Gmach sądu od wczesnych godzin 
oblegany był przez tłumy publicz- 
ności i musiał być otoczony silnym 
kordonem policji. Zjawienie się na 
sali Hitlera 4 oskarżeni narodowi 
socjaliści powitali podniesieniem rę- 
ki i okrzykiem: „Heil Hitler"! 

Przywódca partji narodowych 
socjalistów w dłuższem przesłucha- 
niu zaprzeczył twierdzeniom. że w 

łonie pattji istnieją zbrojne bojówki, 
których zadaniem ma być teroryzo- 
wanie przeciwników - politycznych. 

Partja narodowo-socjalistyczna, zda- 
niem Hitlera, walczy wyłącznie środ- 
kami legalnemi, natomiast zgrupowa- 
ni około Stennesa secesjoniści upra- 
wiają politykę teroru, szkodząc tem 
samem ruchowi narodowo * socjali- 
stycznemu. Poruszenie wywołało o- 
świadczenie Hitlera w sprawie arty- 
kułu ogłoszonego przezeń nałamach 
„Voelkischer Beobachter“. W arty- 
kule tym Hitler twierdził, że Stennes 
jako kierownik oddziałów szturmo- 
wych w Gdańsku organizował bo- 
jówki terorystyczne. Hitler oświad- 
czył, że istotnie otrzymał informacie, 
że oddziały szturmowe w Gdańsku 
zaopatrzone są w broń ilegitymacje, 
uprawniające do jej noszenia. „O ile 
miałbym udzielić o tem bliższych 
wyjaśnień, musiałbym prosić trybu- 
nał o wykluczenie jawności rozprawy. 

  

Jak w powieści kryminalnej. 
PARYŻ 8.V. Pat. — Przed kilku tygod- 

niami donosiliśmy o wykryciu w Marsylji 
olbrzymiego oszustwa, dokonanego przez 2 
Niemki, siostry Schmidt oraz ich współnika 
pokątnego doradcę Sarret. Obecnie wyszło 
najaw, że przestępcy ci wyspecjalizowali się 
w wyłudzaniu od towarzystw  asekuracyj- 

nych wysokich sum. Śledztwo ustaliło, że 
dla osiągnięcia Do COŻ URBA szaj 

ka dokonała kilku morderstw, a mianowicie 
wymieniony Sarret wywoził podstępnie do 
znajdującej się na uboczu za miastem willi 
swe ofiary, gdzie pozbawiał je życia wystrza- 
łem z rewolwern. Trupy zabitych Sarret polił 
kwasem siarczanym przy udziałe i pomocy 
sióstr. Schmidt. Ogólna suma wyłudzonych 
pieniędzy wynosi 1.700 tys. franków. 

  

Przed wyborami w Litwie. 
W związku z ogłoszeniem nowej 

ustawy samorządowej fukcjonujące 
dotychczas w Litwie rady miejskie, 
których kadencja się skończyła, Z0- 
stały automatycznie rozwiązane i cała 
władza do czasu wybrania nowych 
rad przeszła w ręce burmistrzów. Bur 
mistrze wszystkie papiery i zarządze- 
nia podpisują w formie rozkazu. 

Władze litewskie już powołały 
komisje techniczne do przeprowadze- 
nia wyborów: 5 b. m. komisje przystą- 
piły do rejestracji wyborców. Spisy 
powinny być sporządzone do 10 ma- 
ja, opublikowane będą 15 maja. 

W okresie przedwyborczym zosta- 
ną poczynione pewne złagodzenia 
stanu wojennego celem umożliwienia 
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      KAŻDY 
MOŻE SIĘ WZBOGACIĆ 

kto kupi 

LOS 1-ej KLASY 
Loterji Państwowej 

w najwięwięszej i najszczęśl. kolekturze 

„NADZIEJA 
Lwów, Sykstuska 6. 

GŁÓWNA WYGRANA 

1.000.000 zł. 
Ciągnienie już 19 i 21 maja b. r.! 

GŁÓWNA PREMJA 
22-е) Loterji w kwocie 

300.000 zł. 
padła i tym razem w naszym Kantorze 
na los Nr. 137220. Każda loterja — to 
nowy rekord szczęścia naszych klijentów, 

CENA LOSÓW: 1/4 Zł. 10.— 
1/2 Zł. 20.— 
1/1 Zt. 40.— 

Na zamówienia wystarcza korespon- 
dentka. Zlecenia wykonujemy natych- 
miast przesyłając losy wraz z blankie- 
tem P. K. O. na przesyłkę należytości 

po odbiorze losów. 

b 

akcji przedwyborczej stronnictw, jak 
to zebrań, rozrzucania ulotek agita- 
cyjnych i t. p. 

Stronnictwa już rozpoczęły nara- 
dy w związku z wyborami. Z narad 
tych można wnioskować, iż wśród 
grup opozycyjnych panuje tendencja 
ighlorowania wyborów i niebrania w 
nich udziału. Socjaldemokraci, któ- 
rzy z powodu cenzusu podatkowego 
w nowej ustawie tracą znaczną ilość 
głosów, zamierzają nie brać całkiem 
udziału w wyborach. Ludowcy jesz- 
cze nie powzięli ostatecznej decyzji, 

jakkolw iek i w tem stronnictwie istnie 
je tendencja zbojkotowania wybo. 
rów. To samo stanowisko zajmują 
chrz.-demokraci. 

Natomiast mniejszości, według 
wszelkiego prawdopodobieństwa staną 
do wyborów. 
Prasa nie przestaje na swych łamach 
poruszać sprawy wyborów i nowej 
ustawy samorządowej. Po „Idisze Szti- 
mme“ głos zabrała prasa litewska. 

Urzędowy „Lietuvos Aidas* w Nr. 

101 z zadawoleniem stwierdza, że no- 
wa ustawa ma na celu wprowadzenie 
do najważniejszych prac samorządu 
jak najwięcej pierwiastka twórczej 
pracy i wyraża nadzieję, że ustawa 
ta, pod względem doniosłości równa- 
jąca się niemal Konstytucji, zostanie 
przychylnie przyjęta przez społeczeń- 
stwo litewskie, zaś jej autorem cała 
Litwa będzie wdzięczna. 
Atoli „Lietuvos Żinias* bynajmniej 
nie poczuwają się do wdzięczności 
i z goryczą utrzymują, że społeczeń- 
stwo litewskie przeżywa okres, który 
państwa zachodnie przeżywały w u- 
biegłem stuleciu: okres wałk o ele- 
mentarne zasady wolności, o elemen- 

tarne prawa. 

Społeczeństwo stale musi zwał- 
czać nowe przeszkody i jedną z ta- 
kich przeszkód jest nowa ustawa sa- 
morządowa, dowód tego, że w po- 
równaniu z Europą Litwa jest bar- 
dzo zacofana i nie wykazuje chęcż 
poż 

    

Popiorajcie Ligę Morską 

s== i Rzeczną |!     

    

Ujęcie niebezpiecznej bandy. 
ŁUCK 8.V. Pat. — Policja aresztowała 

złożoną z 17 osób szajkę bandytów, która 
grasowała na terenie powiatu dubieńskiego. 
Szajka ta dokonała szeregu rabunków, zbro- 
dniczych podpaleń oraz kradzieży z włama- 
niem. U aresztowanych znaleziono broń i 
amunicję. Wszyscy oni zostali przekazani 
władzom sądowym. 

Teatr Lutnia. 
Pieśniarze Ghetta. Sztuka w 3-ch aktach Andrzeja Marka (Aronsztejn). 

Jakim to się sposobem dzieje, że 
na drugiem przedstawieniu tak pięk- 
nej sztuki, poruszającej w środowisku 
żydowskiem, ale ogólnoludzkie  cier- 
pienia i walki ducha pragnącego wyz- 
wolenia, że na sztuce z dziejów Wii- 
na „było tak mało osób? Tak mało, 
jak nie pamiętamy. Ani polskie, ani ży 
dowskie społeczeństwo nie było zacie- 
kawione. Czy to redukcja pensji, czy 
przedstawienie na powodzian na Pohu 
lance, czy jakiś bojkot, czy pogoda i 
chęć siedzenia w kawiarni na świeżem 
powietrzu, dość że ..Lutnia* świeciła 
skandalicznemi pustkami. A wielka 
szkoda. 

Sztuka p. Marka, znanego. autora 
licznych dzieł, oparta na prawdziwych 
zdarzeniach z połowy przeszłego wie- 
ku, jest utworem literackim pierwszo 
rzędnej wartości, nietylko dlatego, że 
porusza najboleśniejszy w życiu czło- 
wieka konflikt obowiązków względem 
rodz. i środ. z osobist. porywami w 
kierunku rozwoju zdolności i powoła- 
nia, ale że to czyni w swej sztuce środ- 
kami artystycznemi pełnemi prostoty 

i w doskonałem zgrupowaniu charak 
terów. Każda osoba występująca w 
dramacie nieszczęśliwego bałabosi, 
($piewaka) wileńskiej synagogi w po- 
łowie zeszł. wieku. Joela-Dawida L.e- 
wensztajna, jest postawiona plastycz- 
nie, jest koniecz., nieodzowna w splo 
cie zdarzeń, każda dorzuca swoje war- 
tości uczuciowe, każda działa swoje, 
jest duszą czującą, współdziałającą, i 
dźwiga wraz z bohaterem ciężar swej 
doli. Najmniejsza, najdrobniejsza po- 
stać jest interesująca, bo każda myśli. 
'Ta sztuka to nietylko dramat Joela, 
to dramat myślowy każdej z występu- 
jacych osób, każda z nich ma swoją 
historję, swoje przeżycie , każdy jest 
człowiekiem i ma swoją wartość w nie 
skończoności. Czy to inteligentna roz- 
mowa mądralów w salonie bogatego 
teścia bałabosla, czy gawędy ubogich 
Żydków małomiasteczkowych przy o0- 
gniu gdzie się pieką kartofle na za- 
kąskę podróżnym, wszędzie przecho- 
dzi ów wiew straszliwy Starego Testa- 
mentu, od którego „zjeżyły się włosy 
i zatrzęsły kości moje”... Ciągle po: 

nad ludzkie namiętn. i małości świa- 
ka polatuje tchnienie potęgi duchowej, 
dźwigającej tych ludzi wyżej, zmusza- 
jącej ich do zachłyśnięcia się chwila- 
mi otchłanią zaświatów, do obcowania 
z tajemniczemi siłami mistycznych na- 
kazów, do zagłądania w twarz strasz- 
liwego Adonai i nasłuchiwania Jego 
wyroków. Ten głęboki, potężny krąg 
spraw duchowych, otaczający tych lu- 
dzi, których zwykliśmy widzieć ty:ko 
w kręgu interesów materjalnych, robi 
na nas, chrześcijan, jeszcze silniejsze 
wrażenie, właśnie przez ten kontrast. 
Te wzniosłe poloty ku sztuce i poezji, 
pragnienia sławy przez służbę ludzko- 
ści, budzące się w książęcej duszy cu- 
downego chazana, młodego śpiewaka 
synagogi wileńskiej, te jego tęsknoty, 
wyrywające go z pośród ogólnego u- 
wielbienia wileńskich rodaków, któ- 
rych jest dumą i radością, pociechą 
i rozkoszą, ta wielka poezja zasłucha 
nia się w śpiew na tle szpetnego ku- 
pieckiego salonu i głupoty żony šį /ewa 
ka, to jest tak doskonałe dzieło arty- 
styczne, jakiego dawno nie zdarzyło 
mi się widzieć na scenie. 

P. Marek w niezmiernie mądry, 
subtelny i efektowny sposób połączył 
mistyczną walkę o duszę Żyda kuszo 
nego przez cywilizację, sławę i kobie- 

ię chrześcijańską, a odrywanego od 
tych katastrof przez ojca w imię obo- 
wiązków dla społecz. Ghetta dla tra- 
dycyj religijnych i narodowych, z re- 
alistycznością scen domowych obycza- 
jów i tła życia żydowskiego. Każdy akt 
jest zwięzły, o rosnącem napięciu dra- 
matycznem, uzasadniony w swym roz 
woju, ale drugi jest wprost czemś wspa 
niałem, z tem opowiadaniem starego 
żebraka o cudownym chazanie wileńs- 
kim, który upadł w Warszawie - Babi- 
lonie. Opowiadanie pół śpiew, pół le- 
genda, kształtuje się w oczach naszych 
i idzie w lud, a nieszczęśliwy, pół о- 
bląkany zerwanemi strunami swej pie- 
śni bałabosl, słucha tej o sobie pieśni 
śpiewanej przez jego lud, który go nie 
pozna i odepchnie za chwilowe prze: 
stępstwo. A on za nie duszą zapłaci. 
Bo cóż stąd, że ciało jego, mimo że 
je porwie raz jeszcze tamten, pokuśli- 
wy świat, że to ciało wróci do swoich? 
Siostrzyczka pieśń skrzydlata umrze, 
strzaskają się skrzypce i poszarpią 
struny harfy króla Dawida, a on zo- 
stanie ni dla tych, ni dla tamtych..: 
Przeklęty przez to co najwięcej uko- 
chał, co było jego największą wartoś- 
cią, przez talent swój, przez pieśń, któ- 
rą chciał nieść ku światom obcym i 
dalekim, nie zadawalniając się uciechą 

i podniesieniem ducha, jakie sprawiał 
śpiewając dla swego najbliższego oto- 
czenia. Ale nie chęć próżnej sławy go 
wiodła, on już wyczerpał źródło nat- 
chnienie wkoło siebie. „Już mnie tu 
nie nie śpiewa, ani drzewa melodyj no 
wych nie szepczą do ucha*, mówi; 
mus go pcha w świat... Potęga pieśni. 
która jest w nim, domaga się wylotu. 
Co tam się zdarzy nie wie nikt, cho- 
ciaż wielu się lęka, ale z jednej strony 
próżność teścia, chciwość żony a z 
drugiej zupełnie inne pobudki śpiewa- 
ka, wołają kantora synagogi wileń- 
skiej od groźnej swemi Świeckiemi 
wpływami Waszawy. 
Walka o duszę Joela toczy się przez 
dwa następne akty ze wstrząsającemi 
epizodami, są momenty, kiedy to co 
on mówi o sobie przypomina wołanie 
Konrada: „Cóż po ludziach? Czym 
śpiewak dla ludzi“.... 

Słowem rzecz piękna, głęboka, do- 
skonale napisana pod-względem tech- 
niki literackiej. Czy się podoba, czy 
frekwencja się zwiększy, jak sobie lu- 
dzie opowiedzą że warto zobaczyć 
sztukę i posłuchać pięknych śpiewów 
synagogalnego chóru? A, tego w Wil- 
nie nigdy zgadnąć nie można... Nie 
wiadomo czy się polskie społeczeństwo 
zainteresuje możliwością wejrzenia w 

życie obok od wieków bytującej naro- 
dowości, o' której wie tak mało z jej 
przeżyć duchowych? A warto. Warta 
z wielu względów. Religijność ukaza- 
na nam w tej sztuce jest czemś wyso- 
ce wzniosłem i przemawia tak wyraź 
nie, dowodzi tak niezbicie o podniesie 
niu najnędzniejszego człowieka da 
wrót raju, za pomocą spojrzenia, west 

chnienia, gorącego uczucia ku swoje- 
mu Bogu... Taka modlitwa kobiet, jak- 
że ma piękną treść i melodję! Takie 
sentencje prostego bałaguły lub żebra 
ka, jakże szlachetnym tchną humani- 
taryzmem: 

  

Obsada jest bardzo liczna niespo- 
sób wymienić wszystkich, tem bar- 
dziej że bez wyjątku wszyscy grali 
Świetnie i dziwną intuicją wżyli się w 

swe postacie p. Karpiński jako żebrak 
p. Wyrzykowski — śpiewak. p. Szur- 
szewska, ślicznie ujęła rolę Osny, śle- 
pej siostry, p. Zagrobska — Ona, p. 
Wyrwicz jako bałaguła Noach, p. Łu 
biakowski Cwi-Hersz; wszyhtkim się 
należy oklask za trud i wykonanie. 
Zespołowe sceny zwłaszcza dawały 
prawdziwą ucztę dla widza 

1 Hro. 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Obrazek jakich wiele. 

Ponure skutki powodzi. 

Ze wszystkich stron Wileńszczyzny napływają wiadomości 

o zniszczeniu, jakie poczyniła powódź na bardzo znacznych obsza- 

rach. Z zestawienia tych wiadomości wynika, że najbardziej znisz- 

czyła powódź wieś Szurmańce w gminie mejszagolskiej, pow. wi- 

leńsko-trockiego. 

przestała poprostu istnieć. 

Wieś ta, licząca przed powodzią 15 gospodarstw, 

Wszystkie budynki zostały kompletnie 

zrujnowane, w całej wsi nie zostało żadnego pieca, w którym można- 

by ugotować strawę. Wszystkie niema zasiewy woda zamuliła 

warstwą piasku, dochodzącą w niektórych miejscach do 1 metra gru- 

bości. 
Jednemu z włościan woda podmyła i porwała 1 i pół ha roli 

i gospodarz, przed powodzią posiadający 4 ha, obecnie posiada tylko 

2 i pół ha. Zrujnowani gospodarzecierpią głód i chłód, gdyż zapa- 

sów niema, a nocować trzeba nad rzeką, ponieważ z budynków po- 

zostały tylko wspomnienia. 
Zniszczenie jest tak straszne, że nietylko kobiety, lecz i męż- 

czyźni płaczą, patrząc na zrujnowany owoc długoletniej, a nieraz 

całego życia, pracy. 

Rabunek i mord w gminie 
przewłockiej. 

Gmina przewłocka stała się ubiegłej nocny widownią krwawej 

zbrodni. 
We wsi Rozbeki, położonej na terenie wspomnianej gminy, 

mieszkała od paru lat Lucyna Taraszkiewiczowa, wdowa.po oficerze 

osadniku. 
W nocy do mieszkania Tarasiewiczowej nagle wdarło się 

kilku bandytów uzbrojonych w rewolwery i obrezanki, którzy zażą- 

dali od niej, by wskazała miejsce, gdzie przechowuje pieniądze. 

Otrzymawszy odpowiedź, że żadnych pieniędzy w domu nie 

przechowuje, bandyci poddali nieszczęśliwą kobietę okropnym tor- 

'turom. 

Palono pięta rozżarzonemi węglami, wypalano skórę na głowie 

i piecach. - 

Widząc, że ofiara traci przytomność, bandyci oddali do niej sześć 

strzałów, kładąc trupem na miejscu, poczem splądrowawszy miesz- 

kanie, zbiegli. 
Na odgłos strzałów zbiegii się sąsiedzi, którzy natychmiast za- 

meldowali policji o strasznej zbrodni. 

Za zbiegłymi bandytami wszczęto pościg, podczas którego na- 

trafione w lesie na trzech osobników, którzy na widok policji usiło- 

wali ukryć się. Podczas wzajemnej strzelaniny jeden z bandytów 

został ranny. Reszta uciekła. Przy rannym znaleziono rewolwer 

z nabojami i dokumenty wystawione na nazwisko niejekiego Gawry- 

docia. Dalszy pościg trwa. (c) 

Zuchwały napad rabunkowy 
Przez podkop pod domem wdarli się: w nocy do mieszkania 

i pod groźbą rewolwerów żądali wydania dolarów. 

Wczoraj z rana władze Śledcze 
zaalarmowane zostały wiadomością 
o zuchwałym napadzie, dokonanym 
we wsi Norsty gminy holszańskiej, 
powiatu oszmiańskiego. 

We wspomnianej wsi mieszkają 
-w odosobnionym budynku Stanisła- 
wa Chajdulewicz i Marja Aponelów- 
na. Prócz nich w mieszkaniu znajdu 
je się jedynie 60-cioletnia służąca. 

Wezoraj późno w nocy mieszkan- 
ki tego domu zostały obudzone ze 
snu jakimś podejrzanym szmerem 
dochodzącym z pod podłogi. Zanim 
przestraszone kobiety zapaliły lampę, 
by zbadać powody podejrzanych 
szmerów, deski podłogi w jednem 
miejscu nagle usunęły się z trzaskiem 
i do pokoju z pod ziemi wskoczyło 
trzech drabów zamaskowanych i z 
rewolwerami w ręku. 

Bandyci, — którzy jak to później 
wyjaśniło dochodzenie, przedostali 
się do mieszkania przy pomocy zro- 
bionego przedtem podkopu — grożąc 
rewotwerami — nakazali milczenie, 
poczem zażądali od Chajdulewiczo- 
wej wydania 220 dolarów amerykań- 
skich, które otrzymała w dniu 1 b. 

„Dalsze dochodzenie w toku. 

m. w urzędzie pocztowo-telegrafiez- 
nym w Holszanach. 

Ponieważ Chajdulewiczowa od- 
mówiła wydania bandytom  pienię- 
dzy, jeden z napastników uderzył ją 
w skroń kolbą rewolweru. Gdy Chaj- 
dulewiczowa padła na ziemię, udająe 
omdlenie, bandyci pozostawili ją w 
spokoju, żądając od Aponelówny, hy 
wskazała miejsce gdzie leżą pienią- 
dze. 

W międzyczasie Chajdulewiczowa 
korzystając z chwilowej nieuwagi 
bandytów wyskoczyła przez okno i 
wszczęła alarm. I to je uratowałe, 
gdyż bandyci obawiając się nadejścia 
pomocy natychmiast wybiegli z de- 
mu i skierowali się w stronę wsi Wej 
ciechowszczyzna, zabierając jedynie 
ze sobą zrabowany w pośpiechu zło- 
ty zegarek i portfel skórzany z kil- 

- kudziesięciu złotymi. 
Powiadomione o zuchwałym na- 

padzie władze śledcze wszczęły za na 
pastnikami energiczny pościg. 

Jak się dowiadujemy w ostatniej 
chwili, jednego osobnika podejrzane- 
go o udział w napadzie zatrzymano. 

(e). 

Kierownik oddziału Kasy Chorych w Olkienikach 
defraudantem. 

W Olkienikach wywarła wielkie wrażenie 

mcieczka kierownika miejscowego oddziału 
Kasy Chorych Bolesława Wojtuszewskiego, 
%tóry zbiegł przywłaszczajac większą sumę 
pieniedzy. 

Szezegóły tej sprawy przedstawiają się 
mastępująco: > 

Przed kilku dniami Bolesław Wojtuszew- 
«ski oświadczył swoim współpracownikom, 
że wyjedzie służbowo na jeden dzień do 
Wilna w celu pobrania 970 złotych od wła- 
ścicieli Olkieniekiej tekturowni Szestina i 
Benimowieza. 

Tegoż dnia Wojtuszewski rzeczywiście 

wyjechał, lecz do Olkienik już nie powrócił. 
ginąc bez śladu. 

Zagadkowa ucieczka kierownika olkieni- 
ckiego oddziału Kasy Charych stała się 
podejrzaną. Na wieść o tem do Olkienik 
przybyło dwóch rewidentów Okręgowego 
Związku Kas Chorych, którzy przystąpili do 
ścisłej rewizji ksiąg. 

Rewizja ta wykazała że razem z Wojta- 
szewskim zginęło z kasy 3.000 zł. 

Q sprzeniewierzeniu zameldowano policji, 
która rozesłała za zbiegiem listy gończe. Do- 
tychczas Wojtuszewskiego nie (e). 

  

Bombardowanie pociągów kamieniami. 
Dyrekcja P. K. P. w Wilnie otrzymała 

"wiadomości, że koło stacyj Baranowicze i 
Zabinka nieznani osobnicy obrzucili kamie- 
miami pociągi osobowe wybijając 8 szyb w 

wagonach i raniąc 2 osoby. 
Wykryciem sprawców wypadków zajęta 

się polieja. 

Zagadkowa kradzież. ; 
Usypiacze w Postawach. 

Mieszkaniec miasteczka Postawy Abram 
Pejgel zameldował policji, że w nocy w nie- 
wyjaśniony dotychczas sposób wykradziono 
mu z pod poduszki portiel skórzany zawie- 
rający 163 dołary amerykańskie i 240 zło- 

Morderstwo czy nieszczęśliwy wypadek? 
Wezoraj wieczorem w polu, wpobliża 

«wsi Maniany gm. dryświackiej znaleziono 
«zwłoki mieszkańca tej wsi Antoniego Kaj- 
rowieza 49 lat z dwiema głębokiemi ranami 
postrzałowemi w okolicy serca. 

Ofiara własnej 
Tragiczny wypadek miał miejsce we wsi 

Jancewieze gminy ilskiej powiatu wilejskie- 
320. 

Mieszkanie tej wsi Józef Krupski znalazł 

w polu zapalnik od granatu, którym począł 

    

tych w gotówee. 
Zachodzi podejrzenie, że złodzieje silnie 

uśpili już śpiącego Pejgela, poczem okradli. 
Dochodzenie w toku. (e). 

  

Ч PZ 4 Sekta SZA ik 

Żadnej broni przy Kajrowiczu nie znale- 
ziono, wobec czego wykłuczene jest by po- 
pełnił on samobójstwo. Zachodzi natomiast 
przypuszezenie, że padł ofiarą mordu. 

Policja prowadzi dochodzenie. 

nieostrożności. 
manipulować. Nagle nastąpił wybuch, który 
oderwał Krupskiemu prawą rękę. 

W stanie bardzo ciężkim przewieziono 
go do szpitala sejmikowego w Wilejce. (e). 

(e). 

KU RJ E R 

ŚWIĘCIANY 
+ O szezerość i czystość w pracy spo- 

łecznej. W kilku ostatnich Nr. *Słowa,, za- 
mieszczone zostały trzy korespondencje ze 
Święcian, w których autorowie usiłują wy- 
kazać upośledzenie i przeszkadzanie w akcji 
kulturalno oświatowej Stowarzyszeniu Mło- 
dzieży Polskiej, istniejącemu na terenie na- 
szego miasta. 

Nieznającemu tutejszych warunków i ste 
sunków wydawaćby się mogło, że istotnie 
dzieje się krzywda organizacji, która jest 
najlepszemi chęciami owiana, wyciąga rękę 
ku ludziom dobrej woli, zaprasza ich @: 
współpracy, z sobą dla osiągnięcia ideałów, 
które nam wszystkim są jednakowo drogie. 
Że trochę tu jest inaczej, wskaże szereg po- 
danych niżej faktów, które w imię wy 
lenia tej sprawy i dla wskazani. 
przyczyn opisanego tam stanu rzeczy nale- 
żałoby ustalić i usuwać z akżdej wogóle ak- 
cji społecznej, jeśli chcemy, by ta osiągała 
swoje cele i — co najważniejsze — czystą 
swą postać rzetelnej pracy społecznej, bez 
wszelkich maskujących ją obsłon zachowała. 

W jednej z korespondencyj komunikuje 
autor, że p. Wojewoda wizytował lokal Sto 
warzyszenia i z rąk jego otrzymała organi 
zacja na akcję kult.-oświatową 50 zł. Dając 

wyraz zadowoleniu z powodu tego stosunku 
p. Wojewody do organizacji przez autora 
reprezentowanej, wyraża autor 1 swój z 

powodu braku zainteresowania się społeczeń 
stwa organizacją. 

Gdzieindziej czytamy o „niechęci do pra- 
cy katolickiej, z którą się wciąż stykają” 
kierownicy Stowarzyszenia, o braku popar- 
cia bibljoteki, istniejącej przy Stowarzysze- 
niu, którą określono „jako antykatolicką 1 
antyrządową. W: Nr. 82 „Słowa* z 11.IV 
b. r. czytamy, że „mimo poparcia akcji ka 
tolickiej i zalecenia współpracy* przez p. 
Wojewodę, nie powołano nikogo z pośród 
członków Stowarzyszenia na kurs šwietlico- 
wy, organizowany w Święcianach w ostat- 
nich dniach marca. 

Z całości wymienionej korespodencji wy 
nika ostatecznie, że mimo poparcia Władz 
wyższych, społeczeństwo święciańskie trwa 

konsekwentnie w negatywnem ustosunkowa- 
niu się do akcji społecznej Stowarzyszenia 
— bez uzasadnionych należycie podstaw rze- 
czowych. 

Rzecz cała inaczej jednak — jak już 
wspomniałem — wygląda i stwierdzić trze- 
ba  znaciskiem, że były takie czasy, kiedy 
to właśnie społeczeństwo zabiegało o nawi 
zanie pewnego kotaktu, lecz nie spotkało s 
z czemś podobnem ze strony dziś uznającej 

się za pokrzywdzonych z powodu odosobnie- 
nia. 

Pamiętamy wszyscy pobyt ks. biskupa 
Michalkiewicza w Święcianach i związana 
z tem sprawę powitania Go zbiorowo przez 
tutejsze społeczeństwo. Nie doszło do skutku 
jakieś ściślejsze porozumienie i Stowarzy- 
szenie wystąpiło oddzielnie 

A teraz sprawy inne trochę drażliwsze, 
subtelniejsze sprawy polityczne, stosunek 
do Rządu i osoby Marszałka Piłsudskiego. 
Doniedawna całą korespondencję Stowa- 
rzyszenia widzieliśmy w pismach wyłącznie 
lub prawie wyłącznie antyrządowych i w 
takim duchu najczęściej pisane. Gdy doda- 
my do tego rok 1928 i wybory do sejmu, po- 
tem jeszcze dziwną sympatję osoby „Piela- 
rza“ — antyrządowego korespondenta świę- 
ciańskiego do Stowarzyszenia, a wkońcu pa- 
miętne kazanie ks. Stejna, patrona Stowa- 
rzyszenia, w rocznicę wyzwolenia Wilna z 
rąk bolszewików i ten rzewny refren „nie 
takiej my Polski chcieli* — będziemy mieli 
wierny obraz uczuć i ustosunkowania się or- 
ganizacji S. M. P. do spraw, które — to chy 
ba zrozumiałe — obojętne być nie mogą 
dla pracownika społecznego, który uważa 
tamto wszystko za trochę obowiązujące i 
dalsze konsekwencje wyciąga. 

A imieniny Marszałka Piłsudskiego? Or 
ganizował obchody także Patronat Stowarzy 
szenia, lecz te wywoływały 

ciwych ludzi, gdyż było to niczem innem 
jak tylko wykorzystywaniem wielkiego imie- 
nia dla celów kasowych. Wszak już nietyl- 
ko przemówienia, ale nawet portretu w sali. 
podczas wielu takich „obchódów* nie widzie 
liśmy. Tak robić nie wolno. Obłudne to. 
nieuczciwe i wręcz niezgodne z ideami, któ 
re w słatucie S. M. P. się znajdują. Czy te 
fakty nie odstręczają od popierania organi- 
zacji, która tą drogą idzie? > 

Jakże przedstawiała się sprawa kursu? 

Tu najpierw sprostowanie: na kursie tym, 
jak wynika ze spisu, obecny był płatny in- 
struktor Stowarzyszenia, p. R. A wyjaśnienie 
dalsze: na kurs ten wybierało nauczyciel- 
stwo dzielniejsze jedonostki z pośród mło- 
dzieży wiejskiej tych organizacyj, w któ 
rych ono pracuje. Że właśnie nauczyciel. 
stwu odpowiedni dobór kandydatów na kurs 
ten powierzono, dziwić się niema czemu. 
Któż bowiem lepiej poinformowany być mo- 
że w tych sprawach, jeśli nie nauczyciel, 
znający wieś i młodzież, którą może przez 
kilka lat wychowywał w szkołe? Sądzę, że 
łatwo to zrozumieć. Że jednak tak się złoży- 
ło, iż poza p. R. nikt więcej ze Stowarzy- 
szenia tam się nie dostał, to już ani wina p. 

Starosty, ani nauczycielstwa, które wysyłało 
tych ludzi, których zna i z którymi pracuje. 

Że bibljoteka św Teresy, istniejąca przy 
Stowarzyszeniu jest mało wartościowa z 
uwagi na treść posiadanych dzieł, że treść 
ta jest nawet demoralizująca, oświadczył to 
publicznie na jednem z zebrań rodzicielskicu 
w gimnazjum p. A. 

Tak wyglądają te sprawy z terenu poza- 
stowarzyszeniowego. 

Źródło zatem nieprzyjaznego ustosunko- 
wania się do organizacji /S M. P. tkwi w 
niej samej, w jej systemie pracy, w jej prak 
tykach, które poddane być powinny poważ- 

  

  

    

  

   

  

    

  

   

   

  

     

„nej rozwadze i reformie. Stamtąd przedew- 
szystkiem, z terenu działania dwóch osób, 

należałoby oczekiwać prawdziwie szczerycł: 
chęci. Tej części społeczeństwa która popar 
cia swego organizacji tej udzielikby mogła. 
nie odpowiada wcale system podstępów i 
zastraszeń w tonie np. korespondencji ostat- 
niej w Nr. 82 „Słowa*. Domagać się wresz- 
cie można pewnego równouprawnienia, ale 
jakiegoś specjalnego uprzywilejowania —nie 
A o to zdaje się korespondentom chodzi. 

Jeśli pewne oznaki poprawy tych stosun- 
ków są naprawdę szczere i ni ko zewnę- 
trzne, oczekiwać należałoby zmiany ustosun- 
kowania się ze strony społeczeństwa. Tu o 
tę szczerość, tę dobrą wolę najbardziej może 
chodzi. J. O. 

+ Dzień 3-go maja był obchodzony na 
terenie powiatu święciańskiego nader uroczy 
ście. We ws kich ośrodkach gminnych i 
miasteczkach społeczeństwo i młodzież szkał 
na wzięły liczny udział w uroczystoś 
siedzibie powiatu dzień ten przesz 
czyslym i bardzo podniosłym nas 

Obchód zapoczątkowano nabożeństwem w 
świątyniach wszystkich wyznań; następnie od 
była się defilada hufców szkolnych, oddzia 
łów Srzelca i P. W. oraz oddziału Stowarzy 
szenia Rezerwistów i b. Wojskowych. Po de 
filadzie rezerwiści i strzelcy przemaszerowali 
do swej świetlicy wspólnej przy ul. 3 Maja 
Nr. 19, gdzie wysłuchali przemówienia preze 
sa koła p. Linka. Następnie wspomniane od 
działy przemaszerowały ul. miasta do sali 
kina „Helias* gdzie po przybyciu wzniosły 
okrzyk na cześć powstańców górnoś!ąskich. 

W sali kina odbyła się akademja dla szer 
szego ogółu; w przemówieniach podkreślano 
doniosłość momentu obchodu jako dnia uch 
walenia konstytucji, jak również dnia 10ej ro 
cznicy powstania górnośląskiego. 

W godzinach wieczornych odbyła się dru 
ga akademja w lokalu Gimnazjum Państwo- 
wego, na program prócz przemówień złożyły 

  

  

    

     
   

    

   

  

oburzenie ucz-* 

Wi EE NEI 

Kongres Eucharystyczny 
w Wiin e. 

Uroczyste otwarcie. 

Wczoraj otwarty został w Wilnie Archi- 
djecezjalny Kongres Eucharystyczny zwoła 
ny przez J. E. Arcybiskupa Metropolitę Wi- 
leńskiego. 

Mimo charakteru ściśle religijnego tej 
uroczystości całe miasto (nietylko katolickie 
Wilno) przybrało odświętną szałę: na do- 
mach powiewają sztandary o barwach na- 
rodowych i papieskich, w oknach wielu mie- 
szkań i sklepów wystawiono obrazy przy- 
barne zielenią, wieczorem rzęsiście oświet- 

lone. 
Z terenu całej Archidiecezji wileńskiej 

przybyły na kongres tłumy wiernych oraz 
moc duchowieństwa. Pozaiem w kongresie 
bierze udział prócz arcybiskupa Jałbrzykow- 
skiego oraz biskupów Michalkiewicza i Ban- 
durskiego J. E. biskup Łukomski i biskup 
piński Zygmunt Łoziński oraz delegacja lu- 
dności katolickiej z Łotwy, skąd przybyła 
również pielgrzymka w ilości 100 osób. 

Uroczystość otwarcia Kongresu poprze- 
dziły hejnały dzwonów ze wszystkich koś- 
ciołów wileńskich. 

O godz. 3-ej po poł. za pomyślność kogre- 
su zostało odprawione uroczyste nabożeń- 
stwo z wystawieniem Przenajświętszego Sa- 
kramentu celebrowane przez J. E. Arcybis- 
kupa Jałbrzykowskiego. Na nabożeństwie 0- 
becni byli przedstawiciele władz  miejsco- 
wych, cały kler in corpore z dostojnikami 
Kościoła na czele oraz tłumy wiernych, któ- 
re szczelnie wypełniły prawie całą ulicę przy 
legającą do Ostrej Bramy 

O godz. 4-ej w sali miejskiej nastąpiło 
uroczyste otwarcie Kongresu. Sala obrad wy- 
pełniona była po brzegi. W pierwszych rzę- 
dach zasiedli przedstawiciele władz i ducho- 
wieństwa na czele z J. E. *Arcybiskupem 
Jałbrzykowskim, wojewodą Kirtiklisem о- 
raz rektorem U. S.B. prof. Januszkiewiczem. 

Na podjum ładnie przybarnem zielenią 
zasiadł Komitet wykonawczy. Pierwszy głos 
zabrał J. E. biskup Michalkiewicz, proponu- 
jąc powołanie na przewodniczącego Komi- 
tetu p Białasa, który zkolei wygłosił krótkie 
przemówienie inauguracyjne powołując je- 
dnoczešnie do prezydjum prezeskę katolic- 
kiego Związku Polek p. Jeleńską, b. prezesa 

Poczt i Telegrafów w Wilnie p. Popowicza 
specjalnie przybyłego na Kongers ze Lwowa. 
na sekretarza prof. Jaworskiego oraz p. An- 
druszkiewicza. 

Na wniosek przewodniczącego Kongres 
uchwalił wysłać depesze hołdownicze do Oj- 
ca św., i prezydenta Rzplitej, kardynałów 
Hilonda i Kakowskiego. 

Następnie kolejno przemawiali krótko 
ze względu na ograniczony czas J. E. Are. 
Jałbrzykowski, wojewoda Kirtiklis, ławnik 
Łokucjewski, rektor prof. dr. Januszkiewicz 
oraz szereg przedstawicieli organizacyj i sto- 
warzyszeń. 

Po przemówieniach powitalnych prof. 
Marjan Zdziechowski wygłosił referat n. t. 
„Eucharysyka a Duch Apostolstwa* oraz 
prof. Glazer referat p. t. „Eucharystyka źró- 

dłem, osią i ogniskiem życia religijnego. 
O godz. 24-ej Mszę św. Pontyfikalną od- 

prawił J. E. ks. biskup Łoziński oraz wy- 
głosił kazanie n. t. „Życie Eucharystyczne 

     

  

    

„podstawą odrodzenia duchownego jednostki 
społeczeństwa”. 

Dziś obradować będą poszczególne sekeje. 
Powzięte rezolucje będą przedłożone zebra- 
niu plenarnemu, które odbędzie się w sali 
miejskiej o godz. 4-ej po południu. 

IA S SKERSIS 
Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 
  

się deklamacje, śpiew solowy oraz koncert 
zespołu symfonicznego T-wa Domu Ludowe 

go im. Marszałka Piłsudskiego. Miasto było | 
ilaminowane, zaś poszczególne domy udeko - 
rowane flagami oraz godłami państwowemi. 

LIDA 
+ Święto ogłoszenia Konstytueji Majo- 

wej Lida obchodziła w b. r. bardzo uroczy- 
ście. Już w przeddzień uroczystości odbył się 
o godz. 19 capstrzyk orkiestr: 77 p. p., lidz- 
kiej ochotniczej straży pożarnej, gimnazjum 
miejskiego oraz oddziałów P. W. i wojska. 
Wieczorem szkoły powszechne Nr..l i Nr. 4 
urządziły akad. i przedstawienia, a miasto 
bogato udekorowano zielenią i sztandarami 
oraz mnóstwem różnobarwnych świateł 

W dniu zaś 3 maja o godz. 7 Lida zosta 
ła zbudzona pobudką lidzkiej ochotniczej stra 
ży pożarnej. O godz. 9 m. 30 w miejscowych 
świątyniach odbyły się uroczyste nabożeńst- 
wa, następnie defilada na ulicy Suwalskiej 

Defiladę przyjął p. ppłk. Śliwiński wespół 
ze starostą lidzkim p. H. Bogatkowskim i in 
spektorem szkolnym Rogowskim oraz przed 
stawicielami organizacyj społecznych. W de 
filadzie wzięły udział stancjonujące w Lidzie 
oddziały wojskowe: 77 p. p., 6 p Jlitniczy i 
artylerja, straż więzienna, oddziały Związku 
Strzeleckiego, kołejowe i pocztowe P. W., 

Zw. Sokołów, Żw. Inwalidów Wojennych, 
hufce szkolne, harcerze oraz szkoły powszech 
ne, które wzbudziły największy zachwyt. 
Otóż dziatwa szkół powszechnych wystąpiła 
po raz pierwszy w Lidzie z transparentami 
w strojach narodowych, poszczególnych dziel 
nie Polski. Przed oczami widzów przesuwały 
się barwne stroje krakowiaków, mazurów, po 
leszuków, wilnian, łowiczan, szlachty kasz- 
telańskiej i wreszcie stroje tutejsze. Niezapom 
niane były dla widzów chwile, kiedy dziatwa 
barwnie przybrana, przesuwuła się ze snopem, 
baranem, kagutem, cepami, siecią, kołowrot- 
kiem i t. p. A 

O godz. 13 w kinie „Nirwana“ odbyla sie 
popularna akademja, na którą przy za- 
stępea starosty p. Dziadowicz, ppłk. Śliwiński 
inspektor szkolny Rogowski, przedstawiciele 
organizacyj i instytucyj społecznych oraz pub 
liczność, która zapełniła kino po brzegi. Aka 
demję otworzył p. dyrektor Piekarski, a na 
stępnie przemówienie wygosił p. Brylski, któ 
ry zakończył okrzykiem na cześć Najjaśniej 
szej Rzeczypospolitej i jej najlepszych synów 
których uosobieniem jest p. Marszałek Pił- 
sudski, Orkiestra 77 p. p. pod batutą kpt. 
Wilłosa wykonała kwartet skrzypcowy Nr. 
15 Haydna w trzech częściach oraz inne utwo 
ry. Uczenice szkoły powszechnej deklamowa 
ły wiersze „3 Maj” 2 

O godzinie 14 na zamku Gedymina odbyla 
się zabawa taneczna na dochód LOPP. Wie- 

czorem w gimnazjum państwowem i Ognisku 
kolejowem odbyły się akademje dla szerszej 
publiczności. 

z POGRANICZA 
+ Ujęcie przemytników. Onegdaj kało 

Olkienik patrole K. O. P. zatrzymały dwóch 
przemytników, których zdołano ująć po 
dłuższym pościgu. Podczas rewizji u prze- 
mytników znalezniono 30 klgr. litewskiego 
tytoniu. 

Przemyt władze skonfiskowały, przemyt 
ników zaś osadziły w areszcie. 

+ Zniszezenie linji telefonicznej. O. 
gdaj na odcinku. Kozdrowicze—Łozo > 
koło Dzisny nieznani sprawcy zniszczyli lin- 
ję telefoniczną ° 

Wladze natfchmiast wszczęły dochodze- 
nie i bardzo szybko wykryły dwóch pastu- 
chów, którzy zaopatrzywszy się w nożyce, 
cięli drut i sprzedawali go. 

Obaj zostali osadzeni w areszcie. 

   

   
   

    

Tydzień powodzian. 
Od 10 do 17 maja r. b. odbędzie się 

Tydzień Zbiórki na powodzian. 
Klęska powodzi, jaka z całem okru 

cieństwem żywiołu niszczyła nietylko 
dobytek, ale sięgała i po życie ludzkie, 
powódź, widomy znak bezsilności czło 
wieka w walce z potęgą natury, poru- 
szyła głębszą strunę w sercach tych, 
którzy patrzyli bezsilni na obraz zni- 
szczenia, widzieli bezradność miesz- 
kańców, do których mieszkań — nie- 
proszony gość woda wciskała się z 
absolutną pewnośicą swej niezwalezo- 
nej przewagi. 

  

Drgnęły serca ludzkie. Zrodziło się 
pragnienie dopomożenia nieszezęšli- 
wym w ich niedoli, posypały się ofiary 
hojne nawet i wysokocyfrowe. 

Ale dać jednorazowo dużo mogły 
jedynie poszczególne osoby, nawet 
największe datki jednostek nie zapew- 
niają takiej pomocy, jaką należy о- 
kazać poszkodowanym. 

Tutaj potrzebny wysiłek zbiorowy- 
Z drobnych zbiorowych ofiar urośnie 
suma, która wydatnie przyczyni się do 
złagodzenia smutnego losu poszkodo - 
wanych. 

Tę istotną prawdę rozwiązały ser 
ca kobiece, a wynikiem tego uczucia 

Aresztowanie 55 
Odbywajacy się w Wilnie Kongres Eucha- 

rystyczny, oprócz delegatów ze wszystkich 
krańców Rzeczypospolitej, ściągnął również 
do Wilna elementy przestępcze czyhające na 
lekką zdobycz. 

W przeddzień otwarcia Kongresu, policja 
śledcza otrzymała informacje, że do Wilna 
przybyli na gościnne występy kieszonkowcey, 
włamywacze i inni „fachowey* branży zło- 
dziejskiej z Warszawy, Łodzi i innych miast 
Polski. 

jest połączenie się organizacyj kobie- 
cych naszego miasta bez względu na 
kierunki ideowe, dla wspólnego reali- 
zowania akcji na rzecz powodzian. 

Ażeby wysiłki skoncentrować, aże- 
by uzyskać najpoważniejsze rezultaty, 
organizacje kobiece urządzają Tydzień 
Zbiórki na powodzian w czasie od 10 
do 17 maja r. b. 

Program Tygodnia podany jest na 
innem miejseu. Tutaj — zwracamy się 
z serdeczną prośbą do wszystkich: 
niechaj nikt nie odmówi złożenia naj- 
drobniejszego datku. 

Niechże dosłownie każdy przyczy- 
ni się do uzyskania jak największych 
rezultatów „Tygodnia Zbiórki* i nie- 
chaj każdy uprzytomni sobie, że zło- 
żenie ofiary na rzecz powodzian — to 
obowiązek każdego, kto szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności uniknął doli po- 
szkodowanych. 

Wierzymy głęboko, że społeczen- 
stwo uzna ten połączony wysiłek orga- 
nizacyj kobiecych, a wyrazem tego uz- 

   

nania będzie rezultat finansowy „Ty- 
godnia“. ! 

Komitet Organizacyj Kobiecych 
urządzający 

Tydzień Zbiórki na Powodzian 

złodziei w Wilnie. 
W związku z tem polieja, cheąc zabez- 

pieczyć delegatów Kongresu przed możiiwe- 
mi nieprzyjemnościami, przeprowadziła no- 
cy ubiegłej generalną obławę we wszystkich 
podejrzanych spelunkach złodziejskieh i wo- 
góle podejrzanych lokalach. Podczas obła- 
wy, która trwała przez eałą noe zatrzymano 
55 przestępców, wśród których znajduje się 
również wielu przybyłych do Wilna „gastro- 
lerów*. Wszystkich zatrzymanych osadzone 
w areszcie centralnym. fe). 

  

RONIKA 
  

  

poz Dziś: Grzegorza z Naz. 
Sobota : 

9 j| Jutro: Izydora rolnika. 

Wschód słońca—g. 3 m. 54 

| ad | Zachód |. —p l9m.10     
Spostrzeżenia Zakładu Metsorolegii U. 8. B. 

w Wiinis z dnia 8 V—1931 rsku, 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 757 

Temperatura średnia -|- 20° С. 

ь najwyžsza: )- 27° С. 
3 najniższa: -- 119 C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom. spadek, następnie wzrost. 

Uwagi: pogodnie, wiecz. przelotny deszcz. 
   

Podziękowanie. 2 
Wszystkim, którzy brali udział 

w pogrzebie żony mojej, ś: p. Mał 

gorzaty,i okazali tyle serca w tych 
ciężkich dla mnie chwilach, tą drogą 
składam serdeczne podziękowania. 

Stanisław Bajbakow. 

SAMORZĄDOWA. 

— Naprawa nawierzchni szosy Landwa- 

rów—Troki. Wydział powiatowy Sejmiku 

wileńsko-trockiego przystąpił do gruntownej 

naprawy nawierzchni szosy Troki—Landwa- 

rów. Koszty naprawy wyniosą około 20.000 

złotych. 
Jest to największa narazie inwestycja 

wydziału. Na większe nie stać ze względu 
na brak kredytów. 

MIEJSKA 

— Magistrat zakończył prace budżetowe. 
Magistrat m. Wilna zakończył już ostalecz- 
nie prace nad ukłaadniem preliminarza bud- 
żetowego. 

W najbliższym czasie nowy projekt bud- 
żetu wpłynie pod obrady Komisji Finanso- 
wej, następnie zaś na plenarne posiedzenie 
Rady Miejskiej. 

— Kontrola nad wykonaniem budżetu. 
Na dzień 13 b. m. wyznaczone zostało po- 
siedzenie radzieckiej Komisji Rewizyjnej 
Posiedzenie to ma na celu, przeprowadzenie 
kontroli nad wykonaniem przez Magistrat 
budżetu miasta za rok 1929-30. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Sekretarjat „Legjonu Młodych*  za- 
wiadamia członków iż w niedzielę dnia 1) 
b. m. o godz. 17 odbędzie się Zebranie ogól- 

ne w lokalu własnym (Uniwersytecka 8-6 
m. 5. 

— Zakhawa w Ognisku Akademickiem. 
Dnia 9 maja r. b. w Salonach Ogniska Aka- 
demickiego ul. Wielka 24 odbędzie się za- 
bawa taneczna. Początek o godz. 9. Do tań- 
ca przygrywać będzie trio akademickie. Bu- 
fet na miejscu obficie zaopatrzony. Wejście 
wyłącznie za okazaniem legitymacji akade- 
mickiej lub karty wstępu. 

— Związek Akademicki Młodzieży Lu- 
dowej U. S. B. Dnia 10 maja r. b. (w nie- 
dzielę) o godz. 11 m. 30 rano w lokalu Ogni- 
ska Akademickiego przy ul. Wielkiej 24 od 
będzie się Zebranie związku z porządkiem 
następującym: 1) Sprawozdanie ze Zjazdii 
w Krakowie. 2) Sprawy organizacyjne. 3i 
Wolne wniosk.i Obecność wszystkich człon- 
ków obowiązkowa. Goście miłe widziani. 

WOJSKOWA. 

— Pobór rocznika 1910-g0. W najbliż 
szym dniu poboru rocznika 1910-go, t. j. 
w dniull maja przed Komisję poborową Ba- 
zyljańska 2 obowiązani stawić się wszyscy 
mężczyźni tego rocznika, zamieszkali na te- 
renie IV, V i VI komisarjatu P. P. z nazwi- 
skami rozpoczynającemi się od litery G. 
oraz ci, których nazwiska rozpoczynają się 
od litery H bezwzględu na.miejsce zamiesz- 
kania i 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Komunikat Związku Pań Domu. Sek. 
retarjat (Zamkowa 8) przyjmuje jezscze za- 
pisy na kursa gotowania i gimnastyki. 

Zebranie odbędzie się 14 b. m. o godz. 
6 w sali Miejskiej Końska 1 o następującym 
programie: 

    

1) Odczyt: „Zasady odżywiania dzieci'— . 
wygłosi Dr. Alina Trusiewiczówna. 2) Felje- 
ton „Chłopcy i dziewczynki, — wygłosi 
Wanda Mackiewiczowa. 3) Feljeton „Troski 
nauczycielskie". — wygłosi Kazimiera Ale- 
xandrowiczowa. 4) Pogadankę „Mody dzie. 
cięce — wygłosi Halina Staromiejska. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— „Tajęmniee wód* odczyt w Teatrze na 

Pohulance. We wtorek dnia 12 maja o godz. 
5 po południu w teatrze na Pohulance odbę- 
dzie się odczyt p. t. „Tajemnice wód*, któ- 
ry wygłoszą prof. Bronisław Rydzewski, pro- 
fesor Bolesław Limanowski i prof. Sergjusz 
Schilling-Siengalewicz. 

Komitet Tygodnia tą drogą zwraca się 
do ogółu, do młodzieży, do członków wszeł. 
kich organizacyj sportowych, do zarządów 
tych organizacyj o nabywanie na powyższy 
odczyt biletów, jakie po b. niskich cenach 
są w przedsprzedaży w cukierni  Sztralla 
(czerwony), w godz. od 12—2 i od 6—8. 

W odczycie tym będzie omówione zna- 
czenie wody w przyrodzie, w życiu człowie- 
ka, woda jako droga komunikacyjna, oraz 
rola i znaczenie wody w życiu ludzkości od 
najdawniejszych czasów. 

— Zarząd Stowarzyszenia Albsolwentėw 
Istytutu Nauk Handlowo-Gospodarczych po- 
daje do wiadomości alsolwentom, że w dniu. 
9-go maja b. r. o godz. 19 odbędzie się Wal- 
ne Zebranie Absołwentów w gmachu Insty- 
tutu Nauk Handlowo-Gospodarczych w Wil- 
nie. Ze względu na. ważność sprawy obec- 
ność wszystkich absołwentów pożądana 

— Zarząd Koła Wileńskiego Stowarzy- 
szenia b. wychowanków gimnazjów przy 
kość św. Katarzyny w Petersburgu zawiada: 
mia, że w dniu 10 b. m. o godz. 16 w Sali 
Kresowej (Zawalna 1) odbędzie się Wałne 
Zebranie członków Stowarzyszenia. 

— (Czy stać Wilno na stałe programy 
radjowe dla wsi? Przypominamy, iż dziś w 
lokalu Rady Opiekuńczej Kresowej (Zygmua 
towska 22) odbędzie się na powyższy temat 
zebranie dyskusyjne. Na program złożą się: 
1) Jakim powinien być program dla wsi?. 
Audycja pokazówa transmitowana z rozgło- 
Śni Wileńskiej Radjostacjt składająca się z” 
11 rzeczy wokalno-odczytowych. 2) Referat, 
p. Michała Obiezierskiego: „Rola i znaczenie 
radja w pracy kuliurałno-oświatowej, nad 
ludnością Ziem Wschodnich*. 3) Dyskusja 

Że względu na czas ściśle związany 
audycją radjową Zarząd R. O. K. prosi 
uprzejmie osoby zaproszone o punktualne 
przybycie. 2 

— Zebranie Wydzialu 1 Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk zapowiedziane na sobotę 
dnia 9 maja b. r. o godz. 19-ej odbędzie się 

  

   
    

        

    

tegoż dnia w sali Senatu U. S. B. a nie w 
Dziekanacie Sztuki. d 
A 

RÓŻNE.- 

  

— Odwołanie zabawy. Zapowiedziany na 
dzień 9 maja r. b. Dancing Towarzyski n 
Czerwonego Sztralla, urządzany staraniem 
Centarli Opiek Rodzicielskich, z powodu 
Zjazdu Eucharystycznego zostaje odwołany, 
natomiast w dniu 23 maja r. b. urządza się 
Karnawał Zielony z tańcami w ogrodzie 
Czerwonego Sztralla. Początek 0 godz. 11-ej 
wiecz. Wstęp 2 zł. Akąd. 1 zł. 

NADESŁANE. 

M Krynicy Vila „Bi Roi, 
Dr. Juijan Aronson. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułance, Dziś © 

godz. 8 m. 30 w. ukaże się „Wróżka i ad- 
wokat“ doskonała komedja współczesna 
Franciszka Molnara z dyr. Zełwerowiczem 
w roli dr. Sporuma. Sekundują mu dzielnie: 
Kamińska, Severinówna, Balcerzak, Jaśkie- 
wicz, Kreczmar, oraz Wasilewski. 

Publizcność gorąco okłaskuje świetnych 
wykonawców, oraz oryginalne dekoracje J. 
Hawryłkiewicza. ż 

— Teatr Miejski w „łatni*. Dziś o godz. 
8 m. 30 „Pieśniarze Ghetta*, nader orygi- 
nalna sztuka z życia Żydów wileńskich pió- 
ra Andrzeja Marka. Fascynująca treść sztu- 
ki, oraz Świetna gra wykonawców z Dunin- 
Rychłowską, Eichlerówną,  Szursze: 
Rychłowskim, Dejunowiczem, Łubiakowskim, 
Wyrwicz-Wichrowskim, oraz Wyrzykow- 
skim na czele — zapewniają sztuce długo: 
trwałe powodzenie. Niemałą atrakcją są rów- 
nież śpiewy w ykonaniu chóru głównej sy- 
„nagogi, oraz solo skrzypcowe p. M. Szab- 
saja. S 

‚ — „Krėlewna śnieżka w Teatrze 
nia”. Dziś o godz. 4 pp. odbędzie się 

„Krój 
: pióra T. Ort 

w wykonaniu ar ów pie 
szawie Teatru dla dzieci. Wieść o przedsta- 
wieniu „Królewny śn wywałała sen 
sację „małego” społeczeństwa naszego mia- 

      

  

„Lut- 

    
       zego w War- 
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sta. Nic to dziwnego, bo widowisko to będzie 

wspaniałe i godne zobaczenia. Śmiechu be- 

dzie coniemiara, radości i wesela huk, tań- 

ców i śpiewów obfitość wielka. 

— „W nocy ze Środy na czwartek* na 

przedstawieniu popołudniowem. Fascynują- 

ca pełna niezwykłych sytuacyj i wielkiego 

napięcia sztuka Leo Lenza „W nocy ze śro- 

dy na czwartek“ ukaże się w niedzielę dnia 

10-g0 B m. o godz. 3 m.. 30 pp. po cenacii 

zniżonych w Teatrze na Pohulance. Sztuka 

ta ukaże się w niedzielę po raz ostatni w 

sezonie. 

— „Szopka polityczna 1931 r.* w Teatrze 

„Lutnia*. Ciesząca się wszędzie olbrzymiem 

powodzeniem warszawska „Szopka politycz- 

na* ukaże się w niedzielę dnia 10-go b. m. 

o godz. 3 m. 45 pp. w gmachu Teatru „Lut- 

nia”. 
Dyrekcja Teatrów zawiadamia, że bilety 

zniżkowe i kredytowane ważne będą jedynie 

do dnia 10 maja. włącznie po tym terminie 

zaś zostaną unieważnione. 

RABJO 
SOBOTA, dnia 9 maja 1931 r. 

| 9.30: Tr. nabożeństwa z kościoła św. Ja- 

ma. . 12.05: Koncert popularny 

(płyty). om. meteor. 15.05: Prograin 

dzienny. 15.10: „Mała skrzyneczka”. 15.30. 

Odczyt dla maturzystów. 15.50: Przemówie- 

mie w związku z tygodniem na rzecz powo- 

dzian, wygłosi woj. J. Kirtiklisowa. 16.00: 

H-gie zebranie plenarne w sali miejskiej (u 

dzień Kongresu Eucharystycznego). 18.00: 

Nabożeństwo majowe z Wielkich Piekar. 
19.00: Audycja organizowana przez Radę 
Opiekuńczą Kresową. 20.15: Skrzynka tech- 

niczna. 20.30: Koncert muzyki kameralnej. 

21.30: Muzyka lekka. 22.00: „Na widnokrę- 

su“. 22.15: Koncert chopinowski. 22.50: Ko- 

mun. i muzyka taneczna. 24.00: Drugi dzień 
kongresu eucharystycznego — Celebra pon- 
tyfikalna w Ostrej Bramie z kazaniem ks. 

biskupa Z. Łozińskiego. 

NIEDZIELA, 10 maja. 

10.00: Celebra pontyfikalna przed Bazy- 
liką Wileńską z kazaniem ks. biskupa II. 
Przeździeckiego (Zakończenie Kongresu Eu- 

charystycznego). 11.58: Czas. 12.00: Przemó- 
wienie p. Prezydenta Rzeczypospolitej z 0- 

kazji Tygodnia Czerwonego Krzyża. 12.30: 
Poranek z Filharm. 14.00: „Walka z przy- 

mrozkami wiosennemi w ogrodnictwie* — 
odczyt. 14.20: Pieśni ludowe w wykonaniu 

chóru słuchaczów W. K. N. w Wilnie. 14.30: 
Odczyt rolniczy. 14.50: Pieśni ludowe w wyk 
chóru W. K. 15.40: Audycja dla dzieci. 
16.40: „Zwiedzajcie pobojowiska* — pogad. 
17 „Wilhelm i Eliza* — odczyt. 17.25: 
„Fachowość mrówek — feljeton. 17.40: Kon 

     

      

  

  

_ Cena bil.: Parter 60 gr.. Balkon 30 gr. 

Od dnia 8 do 11 maja 1931 r, włącznie 
będą wyświetlane filmy: Kim Miejskie 

ЗАГА MIEJSKA NAD PROGRAM: 1) Kongres eucharystyczny w Poznaniu. 

Kasa czynna od godz. 3 m. 30. 

cert popularny. 19.00: „Co się dzieje w Wil- 
nie* — pogad. 19.25: „W krainie kontras- 
tów' — felj. 19.40: Program na poniedzi. 
łek i rozmaitości. 20.00: Słuchowisko. 20.4 
Recital skrzypcowy. 21.35: Kwadrans literac- 
ki. 21.50: Kom. 22.00: Koncert symfoniczny. 
2300: Koncert solistów, 24.00: Muzyka lekka. 
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Nowy rozkład jazdy 
na kolejach ukaże się w dniu 

10-ym maja. 

Nowy urzędowy rozkład jazdy na- 
Polskich Kolejach Państwowych w se 
zonie letnim 1931 roku ukaże się w 
dniu 10 maja r. b. Nowy rozkład pocią- 
gów obowiązuje od dnia 15 b. m. 

"W porównaniu z poprzednim roz: 
kładem jazdy, nowy zawiera liczne 
zmiany w ruchu pociągów, a przedew- 
szystkiem lepsze dostosowanie  połą: 
czeń krajowych do zagranicznych i 
dość znaczne przyśpieszenie biegu po- 
ciągów. 

Do każdego egzemplarza urzędowe 
go rozkładu jazdy dołączany będzie 
bezpłatnie „Dodatek Turystyczny”, 
który pozwoli podróżnym szybko or- 
jentować się w połączeniach  kolejo- 
wych. 

Cena urzędowego rozkładu jazdy 
wyniesie złotych 5. (Iskra). 

ЕУ 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Zdzisław Dębicki. Iskry w Popiołach. 

Wspomnienia lwowskie. („Grzechów mło- 
dości* część druga). Nakład Księgarni św. 
Wojciecha. Cena zł. 9.-—. Rok 1931. 

Znakomity krytyk opowiada w świeżo 
wydanej książce swoje lata lwowskie, które 
na całej jego późniejszej działalności i twór- 
czości wycisnęły swoje piętno. Dębicki poz- 
nał Lwów w latach szczęśliwych (1895—8!, 

kiedy życie polskie w tej kresowej stolicy 
rozwinęło się bujnie, przysparzając litera- 

turze szereg wybitnych talentów, pracą zaś 
społeczną i gospodarczą ożywiając zbawien- 
nie. 

Dla osób, zajmujących się literaturą, nie 
małą atrakcję stanowić będą podane tu 
wspomnienia o Kasprowiczu i Przybyszew 
skim: dla polityków — zetknięcie się z Dmo- 
wskim i J. L. Popławskim; dla naukowców 
— hołd złożony prof. Balzerowi i gorącem 
uczuciem owiany artykuł o astronomie Ern- 
ście. 

      

   

      

KFE FE R WIEENŃ SKI 

Dependent kancelarji adwokackiej oskarżony 

o sfałszowanie podpisu chlebodawcy. 
Zaginięcie dowodu rzeczowego. 

W ubiegłym roku sąd okręgowy rozpo- 

znawał sprawę Apołłosa Sołłohuba, b. po- 
mocnika mecenasa Andrejewa, oskarżonega 

o sfałszowanie i puszczenie w obieg całego 
szeregu weksli oraz o inne oszustwa. 

Sąd, po dwudniowych obradach, wobec 

łego, że ekspertyza grafologiczna, która m 

ła tu decydujące znaczenie, wypadła chwiej- 

nie a nawet rozbieżnie, uznał, iż wina pod- 

sądnego nie została udowodniona, a w kon- 
sekwencji osk. Sołłohuba uniewinnił. 

Wyrok ten urząd prokuratorski zaskar- 

żył do wyższej instancji i sprawa ta w sądze 

apelacyjnym rozpoznawana będzie w dniu 

27 b. m. 
W międzyczasie jednak w obiegu poja- 

wił się jeszcze jeden weksel uznany za fat- 

szywy, a wobec tego, powstała nowa sprawa 

przeciwko temuż A. Sołłohubowi i wczoraj 

była przedmiotem rozprawy w sądzie okrę- 

gowym. 
Tym razem urząd prokuratorski akt 0s- 

karżenia oparł na następujących danych: 

W. październiku 1929 r. Apołłos Sołłohuh 

dał niejakiemu Pawłowi Sosnowskiemu we- 

ksel na 1000 zł., płatny 10.XII. 1929 r. z wy- 

stawienia p. Stanisława Bobiatyńskiego z Ży- 

rem Pawła Andrejewa. 
Weksel ten, dany jako gwarancja, na za- 

płacenie długu, należnego Sosnowskiemu od 

Sołłohuba Sosnowski wręczył  Szulkinowi, 

który, wobec niewykupienia go w terminie 

zaopatrzył w klauzulę egzekucyjną sądu 0- 

kręgowego i przekazał do wyegzekwowania 
komornikowi. 

Mec. Andrejew któremu jako żyrantowi 

weksel ten przedstawiono  zakwestjonował 

podpis, twierdząc, iż jest on sfałszowany. 

Natomiast p. Bobiatyński, którego nazwiskė 

figurowało na wekslu jako wystawcy, 0$- 

wiadczył że w swoim czasie skradziono mu 

5 weksli in blanco podpisanych przez niego, 
o co poszlakowany był właśnie Sołłohub. 

Indagowany w tej sparwie Sołłohub wy- 

jaśnił, iż podpis Andrejewa na weksłu jest 

autentyczny i że weksel był dany przez nie- 

go Sosnowskiemu z tytułu zawarcia wspól- 

nie z Eugenją Andrejewową i Bobiatyńskim 

tran jj na kupno w nadleśnictwie nie- 

menczyńskiem 600 mtr. sześć. drzewa bu- 

dulcowego. 
Dokonana ekspertyza fotograficzno-kali- 

graficzna przez biegłego p. Kuruszę-Worob- 

jewa wykazała iż podpis „Paweł Andrejew * 

na zakwestjonowanym wekslu jest sf 

wany przez Sołłohuba. 
Sprawę tę badał II Wydział karny 

okręgowego w składzie pp. sędziów: 
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Krzyż na skale (tz mili) 
Według powieści Edmunda Levenq'a i Jana Rosner'a. Aktów 7. 

Początek seansów od godz. 4-ej. 
Akt. 2. 2) Narodziny i życie gazeły. Akt. | 

Następny program: Tajemniczy jeździec. 

  

E W dniach 8 i 9 maja r. b. kasa czynna od godz. 6 min. 30. Początek seansów o godz. 7 i S-ej. 

Dźwiękowy Ceny znacznie zniżone! Wiose bój śpi *dzój 4 ь > 

O | Soy znacznie zako Wake „zat Janet Gaynor i Charles Farrel, 
w ostatniej swej 
triumfalnej kreacji HBLIOŚ" 

Wileńska 89, tel, 9-26 , 

BŹWIĘKOWE KINO 

„L0LLYWUO 
“ 

paryskich i 

Mickiew. 22, tel. 15-28   
Dźwiękowe Kino 

CGJING 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Dziś dawno oczekiwany 
największy sukces ekran. 

berlińskich 

chwyca i wzrusza. 
NAD PROGRAM: Dodatek i tyg. dźwięk. Fox,a. 

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! 

Największy dźwiękowo-śpiewny film p. t- 

W roli głównej bohater filmu „Parada mił: 
NAD PROGRAM: 

MOJE SŁONECZKO 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE oraz 

Na |-y seans ceny zniżone. 

Pod dachami Paryża (m ls toóls de Pań) 
W rolach gł: Albert Preaju i Pola lllery. Przesubtelny dowcip sytuacyjny. Film który czaruje, olśniewa, za- 

Piosenki z filmu „Pod dachami Paryża” 
Początek o g. 4, 6, 8 i 10'15, 

PIEŚNIARZ PARYŻA 
©ści* ulubieniec publiczności Maurice Chevalier. 

1) Wszechświatowy dodatek dźwiękowy Fox'a, 2) Zdjęcia z ostatniego 

kiermaszu Św. Kazimierza. Wielu Wiinian będzie mogło oglądać siebie na ekranie. 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

Seansy o g. 4.6,8i 10'15. 

Początek o godz. 4, 6, Bi 10'15. 

Zachwycający miłosny film śpiew- 
no-dźwiękowy. Bajeczna wystawa. 

OSTATNIE NOWINY DŹWIĘKOWE FOX'A. 
Wkrótce: Najw. arcydz. Konr. Veidta Ostatnia kompanja 

będzie śpiewać całe Wilno. 
Na |-y seans ceny zniżone 

  

  

KINO-TEATR Ostatnie dni! 

„PAN“ » 

WIELKA 42 

Potężny dramat życiowy 

m w wielkich 

ryna Sardau, 
Film który zostawia wrażnie na całe życie. 

Następny program: 

10 aktach. MECZENNICA 
ilustrująca tęsknotę matki zmuszonej do porzucenia ukochanego dziecka. 

Ceny od 40 groszy. Początek o g. 3-ej, w dnie świąt. o godz | 

PONIŻENI i SKRZYWDZENI 

Tragedja niewinnie. posądzo- 

nej, według utworu Wikto- 

i 
W-g słyn. powieści 

Dostojewskiego. 

  

  

< Bino Kolejowe 

0GNISKO 
(sbek dworca kolojow,) 

KINO-TEATR 

Światowid 
drzonego żołdactwa 
czasów panowania ostatniego cara p.t. 

Dziś i dni następnych! y 

miłość ojczyzny. Najpotężniejsze zagadnianie uczuć 

w wielkim dram. wojennym wytwórni „Fox Film* p.t. 

W rolach głównych: George O'Brien i 

Początek o godz. 5-ej, w niedz. i święta o g. 4.ej po poł. 

MOTTO: Miłość kobiety czy 

Emocjonujący dramat na tle rozwy- 

Na froncie nic nowego 
Lois Moran. 
Następny program: Czterech djabłów z Janet Gaynor 

Groza tajemnic wojennych! 
Serce szpiega! 

žr CZERWONA SZABLA 
To arcydzieło o silnem napięciu dramatycznem! To film dawno oczekiwany! 

Niepospolita treść. 

    
Mickiewicza 9. W cenck_ Marion Nixon, Carmel Myers, Allen Roscoe i William Golliet. Koseezowa grat 

Kino - Teatr Dziś! Po raz ostatni w Wilnie ® 3 Į © k 

оХ7 Niepotrzebny człowie 
„ 

° aa BS > ° 

Miekiewicza 11, t.15-62 W roli głównej genjalny, Emil Jannings. Początek o godz. ka Apo Ps o godz. |-ej 

wszechświat. sławy tragik 

BET EEST SR“ 
w 

MIGNON G. EBERHART. 56 

Gdy pacjent przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Może, ale panu nie do tego. 

— Z jakich sum zamierza pan spła 

cić dług Lonergana? 
— To on się wydał? Mogłem się te- 

go spodziewać. Pewnie naopowiadał 

niestworzonych rzeczy. Przykro mi 

że jego ojciec zbankrutował, ale jam 

temu nie winien. Chciałem znaleźć te 

pieniądze dla Deke'a i nie znalazłem 

Jeżeli dziadek umrze — spojrzał obo- 

jętnie w stronę łóżka — pewnie coś 

odziedziczę, chociaż gros spadku dosta 

nie March. To jest, o ile dziadek od- 

zyska przytomność i powie nam, gdzie 

są pieniądze. 
— Czy dziadek pański jest rzeczy- 

wiście bogaty ? 
Eustachy rzucił w ogień niedopala 

nego papierosa, podniósł się i stanął 

plecami do kominka, a twarzą do O'Le 

ary ego. 

— Z pana niedomówień, panie de- 

tektywie, widzę, że pan wie o wszyst- 

kiem. Jakieś pięćdziesiąt lat temu dzia 

  

  

dek był hersztem bandy rozbójników. 

głośnej w promieniu wielu mil. Nie bę 

dę wspominał o ich bezprawiach, dzię 

ki którym zgarniali wielkie bogactwa. 

Najprzód przywódcą był mój pradzia 

dek, który umarł w łóżku na zapale- 

nie płuc. Przypuszczam, że nie spodzie 

wał się takiej śmierci. Dziadek, który 
był wtedy w moim wieku, zagarnął 
dla siebie Iwią cześć łupów; rozwiązał 
bandę, wybudował sobie ten dom, o- 
żenił się z kobietą z nienagannej rodzi 

ny, nakupował książek i obrazów — 
Eustachy rzucił drwiącem okiem na 
olejną okropność na ścianie — i roz- 
począł życie porządnego, szanownego 

obywatela. Naturalnie jego rodzina 
mało się komunikowała z sąsiadami — 
— powinienem to był wyrazić inaczej, 

bo inicjatywę wzięli w ręce sąsiedzi. 

Ale upłynęło wiele lat, B. rozrosło się 

w duże miasto i o Federie'ch zapom- 

niano. Zresztą zawsze żyliśmy odosob 

nionem życiem. Dziadek nie lubił ni- 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

gdy mówić o swoich sprawach, lecz 
z tego, czego się dowiedziałem od stry 
ja Adolfa i ź hojności dziadka wzglę- 
dem March i stryja, sądzę, że tu gdzieś 
w domu musi się kryć ogromny zapas 
gotówki. Jak pan sądzi, panie Di- 
muck? 

Dimuck chrząknąt nerwowo. 
— Nie jest to dla mnie nowina — 

zapewnił O'Leary'ego. — Naturalnie 
wszystko mi było jedno, skąd mój 
klient, pan Federie, czerpał pienią- 

dze. W każdym razie byłem pod wra- 
żeniem, że mu ich nie brakowało. 

— (zy pan prowadzi dla niego ja- 
kie sprawy, panie Dimueck? Nazywa 
pan pana Federie swoim klieniem? 
Jak mam to rozumieć? 

Dimuck odkaszlnął. 
— Tak, ja jestem jego doradcą, pa- 

nie O.Leary, jak już panu powiedzia- 
łem. Tylko doradcą. Pan Federię z 
bawia się czasami kupowaniem akcyj, 

   
   

  

“a ja znam się na tych rzeczach. cho- 

ciaż się w nie nie angażuję. Ale i pan 
Federie jest konserwatywnie ostroż- 
ny Znam go od dłuższego czasu i żywię 
dla niego wielki szacunek. Tak, ogrom 

ny szacunek. Mogę powiedzieć, że uwa 

żam go za kogoś bliskiego, swojego... 
— I w dalszym ciągu nie Gemiyśla 

się pan, poco on tu pana krczwał? 

  

  

Sienkiewicza (przewodniczący), W. Brzozow- 
skiego i M. Szpakowskiego. Oskarżenie wno- 
sił vice prokurator p. Dowbór. 

W; charakterze powoda cywilnego wystą- 

pił mec. Andrejew ze swym pełnomocnikiem 

mec. Szyszkowskim. 
Jako obrońca eskarżonego Sołłohuba sta- 

nął jak w poprzednim procesie, przybyły 

z Warszawy mec. Szurley. 
Oskarżony nie przyznał się do winy. 

Sąd zbadał kilku świadkók, którzy nie 

konkretnego do sprawy nie w: i prze- 

szedł do przeglądania dowodu rzeczowego, 

załączonego do akt weksla, by przedstawić 

go wezwanym biegłym w liczbie czterech. 
Okazało się, iż koperta w której musiał 

się znajdować blankiet wekslowy jest pu- 

sta, aczkolwiek opakowanie weksla pozornie 

nie jest naruszone. 

Ujawnienie tego faktu wywarło wielkie 

wrażenie, było szeroko komentowane. 
W sprawie jednak pozostała powiększona 

odbitka fotograficzna zaginionego weksla, 

którą wraz z innym materjałem przekazano 

biegłym do zbadania. 

Po przerwie orzeczenia swe składali pp.: 

Jan Kurusza-Worobjew, który potwiec- 

dzając opinję wydaną w czasie śledztwa, z 

całą stanowczością oświadczył, że podpis 

„Paweł Andrejew* jest sfałszowany ręką 

oskarżonego Sołłohuba. P. Brzeski, drugi 
biegły wezwany przez obronę stwierdził, że 

podpis na wekslu nie jest autentyczny, a 
sprawcą fałszu jest prawdopodobnie osk. 
Sołłohub, który ma. b. podobny charakter 
pisma do mec. Andrejewa. 

P. Kaczor, ekspert ze strony oskarżenia 
oświadcza, że podpis jest sfałszowany, lecz 
według jego zdania fałszu nie dokonał ani 
Andrejew ani Sołłohub. 

Wreszcie, czwarty biegły sprowadzony 
z Warszawy przez obronę p. Kwiatkowski o0- 
świadcz że charakter pisma mec. Andre- 
jewa jest zmienny. Co do podpisu zakwes- 

tjonowanego nie ma podstawy by uważać go 

za sfałszowany, aczkolwiek możliwem jest. 

że nie jest on autentyczny, jednakże stanow- 
czo orzeka, że nie jest on położony przez 
osk. Sołłohuba. 

Następnie sąd otworzył rozprawę stron, 
w której zabierali głos: vice prokurator p. 

Dowbór, mec. Szyszkowski i powód cywil- 

ny mec. Andrejew, którzy popierali oskar- 
żenie w całej rozciągłości. 

Obronę wygłosił ze swadą mec. Szurley, 
który operując argumentami prawnemi i 
zręcznemi zwrotami retorycznemi dowodził 
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Pamietajcie 
o „Tygodniu Powodzian“! 

A A M AU 

      

    

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

GUSTOWNIE WYKONANY DRUK 
JEST PRZEDSTAWICIELEM 

TWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA! 

SZYBKO, FACHOWO 
OBSŁUGUJĄ TYLKO 

ZAKŁADY GRAFICZNE „ZNICZ" 
Wilno, Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

  

OGŁOSZENIA 
"do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

i DOKŁADNIE 

bezzasadność oskarżenia, a w konkluzji pro- 
sił o uniewinnienie podsądnego. 

Po replikach, sąd udał się na naradę i 

wreszcie o godz. 5 p. p. ogłosił sentencję wy- 
roku, którego mocą uznał iż wina oskarżo- 
nemu Sołłohubowi nie została udowodniona, 
a wobec tego uniewinnił go z inkryminowa- 
nych zarzutów. 

W motywach sąd wskazał, iż wobec roz- 
bieżnej opinji biegłych, nie ma podstaw do 
wydania wyroku skazującego, 

Ka-er. 
JEŻ 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
NIE NAPAD, LECZ ZEMSTA. 

Wezoraj do wydziału śledczego zgłosił 
się niejaki Mikulewicz mieszkaniec wsi K 
sice Panieńskie, który zameldował pol 
żę będąc w restauracji Siewki przy uliey 
Zawałnej Nr. 17, został napadnięty i pobity 
przez niejakiego Iwanowskiego, który w do- 
datku zrabował mu 100 złotych. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 
słowa Mikulewicza zgadzają się z prawdą 
tylko co do faktu pobicia, który istotnie 
miał miejsce, zaś napad rabunkowy wymy- 
Ślił chcąc zemścić się w ten sposób na Iwa- 
nowskim. (e). 

    

ZATRUCIE SIĘ RYBĄ. 

W dniu wczorajszym pogotowie ratun- 
kowe zawezwano na ulicę Starą Nr. 6, gdzie 
uległ poważnemu zatruciu się rybą 35-cio 
letni Juljań Korejwo. 

Pogotowie ratunkowe przewiozło go do 
szpitala żydowskiego. (e). 

STRZAŁ Z ULICY. 

— W dniu 7 b. m. Wejsertowa Józefa (Po 
łocka 38) zameldowała, że w tymże dniu o 
godz. 14.30 przez nieznanego sprawcę został 
oddany strzał z floweru. Kula wybiła w miesz 
kaniu meldującej dwie szyby. Sprawcy nie wy 
kryto. 

KRADZIEŻE. 

— Miron Azryel (Zawalna 43) zameldował 
że nieznani sprawcy zapomocą dobranego klu 
cza dostali się do jego mieszkania i skradli 
garderobę męską oarz biżuterję łącznej war- 

tości 477 zł. 
— Szer Bejla (Stefańska 25) zameldował, 

że w dniu 5 maja z niezamkniętego mieszka- 

nia skradziono jej biżuterję wartości 418 zł. 

Sprawców kradzieży narazie nie wykryto. 

— Z dziedzińca domu Nr. 30 przy ulicy 
Beliny na szkodę Rożbickiego Stefana skra 
dziono rower firmy „Diurkop* wartości 300 
złotych. Podejrzenia brak. 
e W dniu 7 b. m. na stacji towarowej Wil 
no zapomocą „ania plomby w wagonie 
dokonano kradzieży 6 worków lnianych, war 
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obrączki ślubne i 

         
    
      

  

MEBL 

[ROWERY 
ŁUCZNIK, TORNEDO 

oraz inne krajowe i za- 

graniczne, poleca firma 

Zygmunt Nagrodzki 
w Wilnie 

ul. Zawalna Nr. 11-a. 

Dogodne warunki 
wypłaty. 

LETNISKO 
do wynajęcia 

wpobliżu stacji kolejowej 
Gieladnia. Miejscowość 
sucha, lesista, dogodna do 
polowania. Dowiedzieć się 

Poczta Kluszczany, 
wieś Dowmiły. 

Wojciukiewicz Władysław 

  

        

PPRYŻSZ2 00% 

  

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

„PAWEŁ BURE* 
poleca najlepsze zegarki, sztućce, 

inne 
Gwarantowana naprawa zegarków 
i biżuterji po cenie 

Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

WILNO, ul. Adama Mickiewicza 4. 

  

LETNISKOWE, ŁOŻKA, MATERACE, 
SZAFY, KRZESŁA. 0eny zn.żone 0 20% 

tylko u B. ŁOKUCIEWSKIEGO, ulica Wileńska 23. 

  

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

  

  

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 rano do 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 30 
m.4. W. Zdr. Nr3093. - 

UDZIELAM 
korepetycyj Zwiorśsticj 

Specjalność matematyka 
Zgłoszenia do administr 

dla W. K. 

Nr. 107 2049) 

tości 150 zł. na szkodę Wileńskiej Dyrekcji 
PKP. Ustalono, że kradzieży tej dokonali 
Woronko Jan (Prosta 6), Stankiewicz Franci 
szek (Cedrowa 24), Prokopowicz Stanisław 

(Rozbrat 20), Kozłowski Władysaw (Prosta 
13), Klimaszewski Stanisław (Prosta 15) i 
Baliński Stanisaw (Nowogródzka 24), u któ 
rych skradzione worki odnaleziono i zwróco 
no Dyrekcji PKP. Sprawców zatrzymano. 

ZA DOBĘ. 
_— Od dnia 6 do 7 maja zanotowano wy- 

padków 37, w tem kradzieży 4. opilstwa i 
zakłócenia spokoju publicznego 3, innych 
przekroczeń administracyjnych 21 

ESTETINIO 

Giełda warszawska z dn.8.V. b. r 

WALUTY | DEWIZY: 

Dolary . . . . . . . 8,901/,—8,921/,—8,88'/ą 
Gdańsk . „. . . . 173,52—173,95—173,09 
GODOYN=, _ ста аче . 68,41—43,532- 43,30 

    

Nowy York . . . „8,919—8,939—8,899 
Nowy York kabel . . . 8,926 — 8,946 — 8,906 
Oslo . . . . „ . . . 239,00—239,60—238,40 

. . 34,831/, —34,97—34,60 

Praga - . . .. . . 26,431/,—26,50—26,37 
Szwajcarja . . . . . 171,98 —172,41—171,55 
Wiedeń. . . . . . . 123,53—125,84— 125,22 
Włochy . .. .. .. . 45,73 —46,85 — 46,61 
Berlin w obr.pryw. . . . - . . . . 212,55 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3%. budowianac. « a je ара аь ст 0 45,00 
4% inwestycyjna —. . „ „ 87,50 - 87,25 
5% Konwórsyjna . ‚ . * . . . 47.00—47,90 
6% dolarowa -« . # .. . . . 72,50—73,00 
10% Kolejowa . Ri žus 24000 
8% L. Z. B. G. K. i B.R., obl, B. G. K, . 94,00 

"Ta same ZOP 5 5. Oz Rio « 4 BSB 
70/, ziemskie dolarowe . . . . . . . 12,50 
41/,% L. Z. ziemskie . . . . . 31,75 
4!/,% warszawskie . . . « . . 53,25—53,50 
8% warszawskie . . . . . . . 13,50—73,75 
S%Łodzi ke L 68,00 
10% Radomia .. . .. 75,00 

EECZE 

Bank Dyskontowy (bez kup. za r. 1930) 100.00 
Bank Polski . . . . 123,50—122,75—125,(G 
Lilpop «+ » . 2 

220904300044 000004000000000002000030 000000 

„BIBLJOTEKA NOWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. polskim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum. 

«: Czynna od godz. ll-ej do IB-ej. :- 

KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Zł: 

e b 
04002000900040002000000000000 P000GRD000 4 

NAŃ 

KUPIĘ 
zaraz 

mały domek 
na Zwierzyńcu 

lub na Antokolu 
za gotówkę. Oferty 

  

rzeczy. 

przystępnej proszę nadsyłać do 
Redakcji „Kurjera 

Wilensk“ pod Nr.9876 
2125—0 dla p. W. S. 

  

TYLKO W FIRMIE 

Józefa Lipińskitgo 
Wilno, ul. Ostrobramska 8 
można nabyć obuwia: 

Damskie, męskie i dzie- 

cinne oraz sportowe naj- 

lepszego gatunku. Ceny 
dostępne. Prosimy się 

przekonać. 

  

Zaleszczyki 
pensjonat „ŚWIT* ‘ 
Psarskiej, przyjmuje 

Ceny niskie. 
A. 
zgłoszenia. 

stalacje elektryczne 
według wymagań techn., 
dzwonki sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

Stanisław PIÓREWICZ. 
Ofiarna M 4, m. 9. 

  

  

We ZP 2%: 

= drewniany 

Akuszerka D o do sprze- 
dania, 

w dobrym stanie.-w ruch- 
liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46). o warun- 
kach dowiedzieć się na 

miejscu u właściciela. 

Sprzeda jesię DOM 
powodu wyjazdu na. 

przy ulicy 
Dzielnej 40. Bardzo tanio. 
O warunkach dowiedzieć 
się: ul. Lwowska 12 — +   

— Początkowo nie domyślam się 

panie O'Leary, ale od czasu jak się za 

częły dziać te opłakane rzeczy, nasu- 

nęło mi się przypuszczenie, że imożc A- 

dolf chciał więcej pieniędzy, niż mu oj 

ciec mógł dać. Tak, Adolf mógł zaż 

dać większej sumy niż zazwyc 

Tak, niezwykle wielkiej sumy. 
Lance O'Leary, który kręcił w pał 

cach swój wieczny ołówek, wyjął z 
kieszeni kawałek papieru, nagryzmolił 

na nim coś i podał Dimuckowi. 
Eustachy spojrzał niespokojnie, a i 

Dimuck zdziwił się i podniósł papier 

do oczu, lecz widać było, że nie zupeł- 

nie zrozumiał intencję 0'Leary'ego. Pe 

chwili oddał papier. 
— Zgadzam się z panem - - rzekł 

niepewnym głosem. 
— (0 to było — zapytał zaczepnie 

  

    

_ Eustachy. ! 
— Nic wažnego —  odpowiedzial 

O'Leary. — W każdym razie stan pa- 

na Federie poprawił się już o tyle, że 

podług orzeczenia doktora i panny Ke 

ate, odzyska on mowę za kilka godzin 

i wtedy dowiemy się wszystkiego z je 

go własnych ust. Pnano Keate, pani 

mówiła, że chory odzyska przytom- 

ność z rana. 

Przyszłam do siebie z. lekkiem 

wzdrygnięciem. 

Druk. „Zmicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

— Tak. Tak. Spodziewamy się. że 
rano przemówi — odpowiedziałam po 
śpiesznie. 

— (Cudownie! — Elihu Dimuck 
wstał, zacierając różowe ręce. — Си 
downie! Dobra nowina, panno Keale 
— Spojrzał na mnie z uprzejmy. 
wesołym błyskiem oczu. 

— To będzie, narazie, wszystko. 
Dziękuję wam, panowie — rzekł O'Le- 
ary tak energicznym głosem, że tamci 
zapomnieli, że to oni przyszli go pytać 
i wynieślis się z pokoju, dziwiąc się pra 
wdopodobnie samym sobie. 

Gdy umilkł odgłos ich kroków. 
O'Leary- uniósł kurtynę i wyjrzał na 
korytarz, widocznie sprawdzając czy 
w nim kogo niema. Nie spostrzegłam, 
aby w trakcie rozmowy z Eustachym 
i Dimuckiem wyszło najaw co godiie- 

go uwagi, lecz oczy młodego detekty 
wa płonęły takim przenikliwym, czuj 

nyni blaskiem, że ogarnęło mnie zacie- 

kawienie. 
— Stanie się przed ranem. panna 

Keate. Przed ranem. Jestem tego pew- 
ny. Czy pani zauważyła, że Eustachy 
nie wspomniał o zielonym słoniu? —- 
urwał, rozglądając się szybko po poko 

"ju. — Teren akcji jest przygotowany 
— dodał. — Żeby mi pani tylko ze 
chciała pomóc, pano Keate! Chciałbym 

  

  

panią prosić o niebezpieczną przysłu 
gę. — Popatrzył na mnie poważnym 
wzrokiem. — Chociaż z drugiej strony 
nie prosiłbym pani o to, gdybym nie 
był pewny, że panią obronię. Czy pani 

mi ufa? — 
— O co idzie? — zapytalam uprzej 

mie, wołąc nie przyrzekać na ślepo. 

— Niech pani posłucha — odrzekł 

niskim, wzburzonym głosem. — Po 

pierwsze, chciałbym, żeby się pani skar 
żyła dziś wieczorem przy obiedzie na 
ogromną senność, Nie będzie to kłamst 

wem, bo ostatnio miała pani bardze 
mało snu. Niech pani to powie w taki 

sposób, aby wszyscy odnieśli wrażenie 

że o północy będzie pani spała jak ka 
mień. : 

— Wcale nietrudne zadanie — od- 

powiedziałam prędko. — Co dalej? 

— Następnie, powróciwszy do tego 
pokoju, usiądzie pani na tym fotelu ko 
ło łóżka, plecami do ściany, tak, żeby” 

mieć oko na wieżę i na drzwi do pa 

sażu. 
Przerwałam. 
— Więc pan się spodziewa, że ktoś 

zejdzie z góry? Bo jeżeli tak, to ja nie... 

   
  

  

(D. C..N.) 

Rea . 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 
и



  

  

  

DODATEK DO „KURJERA WILENSKIEGO“ ZWIĄZKU PRACY OBYWATELSKIEJ KOBIET W WILNIE 
  

Powitanie-Walnego 
Zgromadzenia. 

  

Dzień dzisiejszy, to dzień święta 
naszego, dzień zsumowania dwuletniej 
pracy, przeanalizowania wszystkich 
dodatnich jej wyników, jak również 

błędów i niedociągnięć. Stwierdzenie te 
go, cośmy zrobiły, a co zrobić powinny. 

Pracą naszą na tym terenie kieru- 

je wielkie ukochanie kraju; do obywa- 
teli tego kraju podchodzimy nie pyta: 
jąc ich o wyznanie ani narodowość. 
Szanując wiarę ojców naszych, ma- 
jąc przed sobą wielkie i szczytne zada- 

nia, realizujemy je, — czerpiąc moc 
ducha do twórczej pracy z niedości- 
głego ideału Wielkiego Obywatela Maz 
szałka Józeja Piłsudskiego i jego naj- 
bliższych. 

Wierzymy, że praca nasza jest ce- 
lowa, sprawozdania nasze przepojone 
są optymizmem i wynikami, jakiemi 
żadna inna organizacja na naszem te- 
renie poszczycić się nie może. 

Lecz z drugiej strony, będąc orga- 
nizacją młodą, kobiecą, częstokroć nie 
poznajemy się odrazu dobrze, niejed- 
nej z nas brakuje wyrobienia społecz- 
no-politycznego, zbyt często drobiaz- 
gi i animozje osobiste pochłaniają na- 
szą energję, łamią moc naszego ducha. 

Gubiąc się nieraz w blahostkach 
zatracamy wielki cel ku któremu dq- 
żymy: Mocarstwowość Polski. 

Wierzę jednak głęboko, że we 
wspólnym ruchu kobiecym, w ciągłej 
współpracy, charaktery nasze nobiorą 
mocy. 

Że po dzisiejszym zjeździe wróci- 
my do naszej żmudnej pracy społecz- 
nej, — do świetlic, ochronek, żłobków, 
— z głęboką wiarą w jasną przysz- 
łość. 

W tym przekonaniu witam nasze 
Walne Zgromadzenie. 

  

  

  

  

Przewodnicząca Zrzeszenia 
Wojewódzkiego Z. P. O. K. 

poseł JANINA KIRTIKLISOWA. 

MIĘDZYNARODÓWKA 
DRZWI OTWARTYCH. 

Zamało się pisze i mówi w Polsce 
o tem stowarzyszeniu. Powstało ono 

w czerwcu 1929 r. pod hasłem eko- 
nomicznego wyzwolenia kobiet i za 
główny cel postawiło sobie — uzy- 
skanie swobody pracy dla każdej ko- 
biety i ochrony jej pracy na jednako- 
wych warunkach z mężczyzną. Aby 
ustawodawstwo, przepisy, dotyczące 
warunków i godzin pracy, piacy, pra- 
wo objęcia posady i nauczanie zawo- 
dowe, stosowały się do rodzaju pra- 
cy. a nie do płci pracownika. Zabez- 
pieczenie kobiecie prawa decyzji, c 
chce pracować zarobkowo, niezależ 

  

  

  

   

2 

nie od jej małżeństwa i macierzyń- 
stwa. Uzyskać, aby ustawodawstwo 
jakiekolwiek, ani też przepisy nie 
mogły pozbawić jej tego prawa. 

Twórczynie tego kierunku ujmują 
w 9 punktach powody, dla których 
świat kobiet pracujących powinien 
popierać i wstępować w szeregi M. 
Drzwi Otwartych: 

1) Dlatego, że ma określony cel— 
absolutną równość pomiędzy kobietą 
a mężczyzną w zakresie warunków 

pracy. wykształcenia, najmu, iedna- 
kowyc: płac, jako jednej polityki, 
która jest w stanie zapewnić wyzwo- 
lenie kobiety pracującej. 

    

2) Ponieważ wierzy, że w świecie 
pracy powiny decydować zdolności. 
a nie płeć. 

3) Ponieważ wierzy, że kobiety 
panny, czy mężatki, dzietne czy bez 
dzietne, powinny same decydować o 
pracy, której się poświęcą. 

4) Że wszelkie ograniczenia w pra 
cy, narzucone jednej płci, zmniejszz 
jąc tem samem wybór zawodów i za- 
jęć, również zmierzają do obniżenia 
im zarobków. 

  

  

      

    

5) Że ograniczenia i przepisy do- 
tyczące godzin i warunków pracy po- 
winny być stosowane do rodzaju pra- 
cy, a nie do płci pracownika. 

6) Że dobre odżywianie w wyniku 
dostatecznych zarobków jest wyra- 
zem najlepszej opieki nad zdrowiem 
pracownicy. ' 

7) Że łączenie kobiet i młodocia- 
nych w ustawach przemysłowych ob- 
niża prawa i zdolność zarobkową ko- 
biety. 

8) Że kobiety pozbawione rów- 
nych praw z mężczyznami nie mogą 
ani osiągnąć, ani otrzymać posad wy- 
żej płatnych i dlatego ustawodawst- 
wo ograniczające kobiety pod pozo- 
rami ochrony właściwie jest zaprze- 
czeniem równości praw pomiędzy 
mężczyzną a kobietą. 

9) Że sprawiedliwość zostanie o- 
ągnięta tylko wówczas, gdy wszys- 

cy pracownicy, mężczyźni i kobiety, 
nieżonaci i żonaci, dzietni i bezdziet- 
ni będą jednakowo traktowani. 

W związku z tym ideowym prog- 
ramem Międzynarodówka Drzwi Ot- 
vartych żąda: rewizji konwencji pra- 

cy nocnej w przemyśle (Waszyngton, 
1919 r.), stawia żądania przyznania 
11 praw ekonomicznych dla kobiet 
pracujących: 

  

      

   

1) Dostępu do wszystkich zawo- 
dów, rzemiósł i zajęć. 

2) Do jednakowego z mężczyzną 
wykształcenia ogólnego, zawodowego 
technicznego, do jedndkowego termi- 
nowania. 

3) Do jednakowej płacy za jedna- 
kową pracę. 

KOMITET REDAKCYJNY:ŁKAZIMIERA ADAMSKA-ROUBA, POSEŁ JANINA KIRTIKLISOWĄ 

4) Do jednakowych warunków 

pracy i awansów. 
5) Do ograniczeń narzuconych 

męż źnie w zakresie godzin pracy, 

  

pracy nocnej, godzin dodatkowych i 
nie więcej. 

6) Do ograniczeń narzuconych 
mężczyźnie w zakresie prac ciężkich, 

niebezpiecznych lub szkodliwych dla 
zdrowia i nic więcej. 

7) Do pracy, regulowanej przez 
ustawy i przepisy, które ustaliły wa- 
runki pracy, godziny, wynagrodzenie, 
rozpoczęcie pracy i terminowanie za- 
leżnie od rodzaju pracy, a nie płci 
pracownika. 

8) Do osobistej decyzji po zawar- 
ciu małżeństwa, jak i poprzednio, 
chce pracować zarobkowo w zawo 
dzie dowolnie obranym. 

9) Do osobistej decyzji, czy po- 
dejmie się pracy w zawodzie dowol- 
nie obranym przed i po porodzie. 

10) Do osobistej decyzji, czy po- 
dejmie się pracy zarobkowej w zawo 
dzie dowolnie obranym bez względu 
na veto ojca, męża, krewnego, albo 
wogóle kogokolwiek. 

11) Do osobistego otrzymywania 
i dysponowania swemi zarobkami i 
do osobistego prawnego poszukiwa- 
nia wypłaty. 

W praktyce Międzynarodówka 
Drzwi Otwartych, jako zdeklarowa- 
na przeciwniczka ustawodawstwa о- 
chronego dla kobiet zabiega o rewi- 
zję konwencji Waszyngtońskiej (rok 
1919) zakazu pracy nocnej kobiet w 
przemyśle w kierunku, aby: 

a) zakaz ten był rozciągnięty i na 

  

  

   

  

b) w przemyśle, handłu i poszcze- 
gólnych zakładach, gdzie obowiązuje 
specjalny regulamin godzin i warun- 
ków pracy w związku z pracą nocną 
— regulamin ten był wspólny dla obu 
płci. 

2) Konwencji o używaniu bieli o- 
łowianej w zawodach malarskich z 
uwagi an to: 

a) że przyczyną poronień może 
być zarówno zatrucie matki, jak i 
ojca, 

b) że niema dowodów, aby kobie- 
ty łatwiej podlegały zatruciom zado- 
dowym, aniżeli mężczyźni — i wobec 
tego konwencja ta powinna obowią- 
zywać obie płcie. 

3) Konwencji dotyczącej pracy ko- 
biet przed i po porodzie (Waszyngton 
1919 r.) bowiem konwencja ta nietyl- 
ko nie jest ochronną, ale godzi i na- 
rusza wolność osobistą kobiety. 

Naostatek Międzynarodówka Drzwi 
Otwartych zwalcza ustawodawstwo 
ograniczające prawo kobiety do no- 
szenia ciężarów ponad określoną nor- 
mę, argumentując, że zdolność pod- 
noszenia ciężarów jest cechą indywi- 
dualną, zależną od budowy. warun- 

  

   

  

  

  

ków fizycznych i zapału do. pracy, 
wskutek tego każda ustawa dotyc 
ca przenoszenia ciężarów, powinna 
stosować ciężar dozwolony do zdolno- 
ści indywidualnych kobiety i mężczy- 
zny, takich, jakie się okażą po doś- 
wiadczeniach starannie przeprowa- 
dzonych. 

Ożywiona działalność Międzynaro 
dówki Drzwi Otwartych poruszyła 0- 
pinję świata kobiecego. niewątpliwie 
członkinie tego stowarzyszenia wy- 
soko noszą sztandar feminizmu. ale 

poza chwalebną wrażliwością na spra 
wy kobiece teorje ich bujają+w ab- 
strakcji i z życiem praktycznem ma- 
ło się liczą. 

Zagadnień kobiecych nie można 
traktować oddzielnie, stanowią one 
jedną zaledwie cząstkę w skompliko 
wanym mechanizmie społecznym. W 
programie Drzwi Otwartych uderza 
nadewszystko brak szerszych uczuć 
obywatelskich — ciasnota i egoizm 
doktrynerski, razi pomimo złudnych 
pozorów pierwotne ujęcie istoty fe- 
minizmu. Współczesny ruch kobiec. 
prowadzi zaciętą walkę o równe pra- 
wa ludzkie z mężczyzną nie pod ha-. 
słem upodobnienia się do męż 
a pod hasłem wprowadzenia do ży 
cia społecznego i politycznego ludz- 
kości własnych cech kobiecej jaźni. 
Podniesienie autorytetu macierz 
stwa będzie cennym atutem w na 
walce, nie wyzbywajmy się tej bro- 
ni dla uroku pięknie brzmiących 
słów. 

Jednocześnie w programie M. 
Drzwi Otwartych brak zrozumienia 
różnie położenia ekonomicznego pra- 
cownie umysłowych i fizycznych, a 
nadewszystko różnie samej istoty ich 
pracy, całe rozumowanie zaś jest 0- 
parte na mylnej podstawie, bo sta-. 
tystyki wykazują stałe zjawisko wy- 
cieśniania mężczyzn z przemysłu 
przez kobiety, a więc ustawodawst- 
wo ochronne bynajmniej kobietom 
nie przeszkadza w znajdywaniu pra- 
cy i nie upośledza na rynku pracy. 

Ruch M. Drzwi Otwartych stanow: 
niebezpieczeństwo społeczne i gospo- 
darcze nietylko dla świata kobiecego. 
ale i dla całego świata pracującego, 
bo może osłabić tak cudownie roz- 
poczętą pracę w kierunku wyrówna- 
nia krzywd świata pracującego przez 
racjonalną rozbudowę ustawodaw- 
stwa pracy. Energiczna postawa or- 
ganizacyj kobiecych narodowych i 
międzynarodowych powinna, nie wy- 
rzekając się słusznych postulatów fe- 
minizmu, odrzucić te skrajne, które 
może wprawdzie obdarzą kobietę te- 
oretyczną wolnością, ale jednocześnie 
obarczą ją pracą, przechodzącą jej 
siły fizyczne i psychiczne. 

Halina Siemieńska. 
RODZRZWWRAKCIEA WKEWRZELZWTEWRA TREK WIZEORZYONZKOZEKOEZZYCZEE 
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KOBIETA OBYWATELKA 

RAL TE SSO 

KILKA UWAG O PROJEKCIE 

POWSZECHNEJ SLUZBY OBY- 

WATELSKIEJ KOBIET. 

Coraz częściej słyszy się i mówi o 

powszechnej służbie obywatelskiej 

kobiet. Słyszy się głosy za i głosy 

przeciw, argumenty mocne, ożywione 

uniesieniem i zapałem, najgłębszem 

poświadczeniem o konieczności bez- 

kompromisowego załatwienia spra- 

wy—i chłodne słowa trzeźwej, prak- 

tycznej krytyki, stwierdzające niewy- 

konalność projektu. 
Projekt powszechne 

watelskiej kobiet nie 

gadnieniem zupełnie nowem, był bo- 

wiem omawiany już na zjeździe Ko- 

ła Polek w r. 1925 i od tej chwili co 

pewien czas wypływa na szersze fo- 

rum. A jednak niewiele może mamy 

spraw, któreby mogły rywalizować z 

nim pod względem niezrozumienia, 

lub fałszywego zrozumienia ze strony 

szerokich rzesz kobiecych! 

Podstawą omawianego projeklu 

stało się hasło: „Za”równe prawa — 

równe obowiązki!* Ponieważ męż- 

czyzna. wzamian za swe prawa poś- 

więca ojezyźnie całkowicie kilkanaś- 

cie miesięcy ze swego życia, pełniąc 

służbę wojskową, pewne sfery kobie- 

ce doszły do przeświadczenia, że, u- 
zyskawszy równe z nim prawa, win- 
ny również ofiarować Państwu czą- 

stkę swego życia z pracy, jako odpo” 

wiednik służby wojskowej mężczyzn 
Opierając się na tem, projekt sta- 

wia sobie za cel stworzenie organiza- 
cji kobiecej, przez której szeregi 

przepłynąć będą musiały wszystkie 

kobiety w pewnym okresie swego ż) 
cia, i która miałaby za zadanie przez 
„świadomy, zorganizowany wysiłek 

społeczny* prowadzić „walkę z nę- 

dzą, ciemnotą i przestępczością”, 

wpływając w ten sposób na podnie- 

sienie kulturalne kraju. Praca ta by- 
łaby pełniona przez uprzednio już 
wyszkolone kobiety, „przygotowane 

ideowo i fachowo*, bezinteresownie; 

byłaby traktowaną jako służba, nie 

zaś oparta na dowolności świadczeń. 

W rozdziale o organizacji „służ - 
być czytamy „Państwo powołuje do 

schnej służby obywatelskiej 

;stkie kobiety w wieku lat 18“. 
Zwolnienia mogą być spowodo- 

wane przez: 
1) niezdolność fiz 
2) macierzyństwo. 
Odroczenia zaś przez: 
1) pracę zarobkową, 

dla utrzymanią rodziny; 
2) nieskończone wykształeenie w 

zakresie szkoły średniej lub zawo- 

dowej. 
Czas trwania służby wynosi pół 

tora roku, z czego pół roku poświę- 

cone jest wychowaniu fizycznemu i 
przygotowaniu fachowemu do rodza- 

ju służby, którą mają następnie peł- 
nić przez rok (projektowane są spe- 
cjalne Szkoły Pracy Społecznej). Pra- 
ca ta powinna być tak skalkulowana, 

by była dla państwa ekwiwalentem 

kosztów utrzymania, wyekwipowania 
i wyszkolenia dziewcząt. 

Projektowane dziedziny pracy: 

1) opieka społeczna, 

2) zdrowie publiczne, 
3) praca oświatowo-kuliuralna, 

4) przysposobienie kobiet do ob- 

rony kraju. 
Oto wybór najważniejszych punk- 

tów projektu. Napozór dość prosty, a 
w każdym razie bardzo zwięzły, w 
tej zwięzłości swej właśnie kryje ta- 
jemnicę większej części nieporozu- 

mień, opartych przedewszystkiem na 
dowolności interpretacji. Nietrudno 

było przekonać się o tem na zebra- 
niu dyskusyjnem, poświęconem temu 
zagadnieniu, zorganizowanem przez 
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Referat Wochowania Obywatelskiego 

Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

Interpretacja projektu przez osoby 

zgromadzone była ogromnie różno- 

rodna, od ujęcia służby obywatelskiej 

kobiet zupełnie analogicznie i podob- 

nie do służby wojskowej mężczyzn, 

życiem koszarowem i grozą zupeł- 

nej zatraty „kobiecości*, poprzez bar 

dziej umiarkowane potraktowanie. 

jako przedewszystkiem prz sposobie- 

nie do kraju na wypadek wojny. aż 

do zrozumienia wyłącznie jako pracy 

kulturalno-oświatowej wśród mas ro- 

botniczych i włościańskich. 

Rozbieżność rozumienia projektu 

ma swoje źródło nietylko w zwięzłoś- 

ci jego, lecz także i w tem, że właści- 

wie wprowadzenie go w życie mu- 

siałoby dokonywać się stopniowo, i 

nie przez miesiące i lata, ale w ciągu 

dziesiątków lat. Wyszkolenie kadr 

instruktorskich, samo przez się tru- 

dne i skomplikowane, bynajmniej nie 

rozwiązuje sprawy. Nie rozwiązuje 

jej nawet zdobycie funduszów, które 

musiałyby być dość poważne... Trud- 

no myśleć o tem, póki trwa kryzys 

obecny! Już to samo dość niechętnie 

nastraja w stosunku do projektu o 

pinję publiczną. A bodaj, że właśnie 

przekonanie, zdobycie czy nastawie- 

nie opinji publicznej jest pierws 

i najważniejszym czynnikiem powo- 

dzenia sprawy: zrozumienie i poczu- 

cie konieczności nie jest tylko przez 

nieliczne jednostki ušwiadomione 

społecznie. ale przez najszersze rze- 

sze, na które spadnie, obok ciężaru 0- 

bowiązku — jego skutek, pod posta 

cią płynących z niego korzyści. 

Trzeba umieć widzieć obowiązek 

służby obywatelskiej w całości i od- 

razu ze stron obu, a więc: 1) ze stra 

ny korzyści, które płynęłyby dla kra- 

ju ze stałego obsadzenia placówek o- 

pieki społecznej, zdrowia publiczn., 

kulturalno-oświatowych oraz przygo: 

towania do obrony kraju w każdej 

miejscowości przez przepływające co 

rok młode siły kobiece, tak często do- 

tąd źłe lub wcale niewyzyskane, a w 

przyszłości kierowane przez facha- 

we instruktorki dla powszechnego do- 

bra; 2) z punktu widzenia ewentual- 

nych trudności i przeszkód, które za- 

chodzić mogą przy wprowadzeniu w 

życie tak niesłychanie szeroko poję- 

tego planu. 

      

    

Zastanówmy się nad jednem i 

drugiem. 
Pewien odsetek kobiet posiada 

poczucie obowiązku w stosunku do 

społeczeństwa; chcąc mu  zadość- 

uczynić, wstępuje w szeregi różnych 

organizacyj: w tych organizacjaci 

zaś czynną bywa zwykle tylko drob- 

na cząstka członkiń, inne pozostają 

mniej lub więcej biernym balastem. 

Ta drobna cząstka jednak odrabia 

pracę za siebie i za inne, często z usz- 

czerbkiem obowiązków zawodowych. 

życia rodzinnego. zdrowia i sił, szar- 

pie się i w rezultacie, po pewnym 

czasie odpada. zgnębiona, zniechęco- 

na, zgorzkniała, sobie i światu nie- 

znośna. Ustępuje miejsca innym kan- 

dydatkom na męczenniczki pracy 
społecznej... Nie chciałabym urazić 
nikogo, ale jakże dobrze znam już 

napamięć ten typ i tę historję 

A jak wychodzi na tem sama pra 
ca? A może ktoś zechciałby wejrzeć 

i w to, jakie może być poczucie tych, 

którzy z tego „męczeństwa” zmusze 

ni są korzystać... 

Jakże inaczej wyglądałyby te 

wszystkie placówki o charakterze spo 

łecznym, obsłużone spokojnie, bez 

żadnej szarpaniny i dorywczości, bez 

filantropji, bez amatorskiego partac- 
twa. przez młode dziewczęta, specja!- 
nie do tego szkołone, nie mające w 
tym okresie żadnych innych zajęć i 

    

WILNO, 10-V-1931 R. 

obowiązków! Element pracownie bę- 

dzie bardzo różny: dzewczęta wprosi 

niemal z ławy szkolnej, wychowane 
w dostatku lub średniej zamożności. 
które poraz pierwszy zetkną się tu z 
cierpieniem i nędzą i odrazu będą 

musiały zająć w stosunku do nich po- 

sławę czynną; i te, które wyszły z tej 

nędzy i najtwardszej pracy, które 
nigdy nie znały beztroskiej radości 
prawdziwego dzieciństwa; te, dla 
których może tu, w tej „służbie oby- 
watelskiej'* spędzony rok będzie z ca 
łego życia jedynym jasnym, rados- 
nym promieniem, jedynym rokiem 
prawdziwego. szlachetnego człowie 

czeństwa; te, które dotąd brały tylko 

— 10а dawać to, co mają najlepsze 
go: swoją pracę; te, które czuły się 
wyzyskiwane i gnębione — odnajdą 
siebie i nauczą się czerpać radość w 
sprawnym, twórczym wysiłku dla 
wszystkich potrzebujących. 

Żadne miasteczko, żadna wieś nie 
może pozostać bez ochronki, szpitała, 
bez wykładów i kursów dokształca ja- 
cych praktycznie ludność w dziedzi- 
nie jej własnej pracy i potrzeb pań- 
stwa. Każda z dziewcząt znalazłaby 
w okresie swej „służby pracę w pla- 
cówce, odpowiadającej jej zamiłowa- 
niom i zdolnościom. 

   

    

   

  

Po odbyciu służby obowiązkowej 
te, które pragną i którym warunki na 
to pozwalają, mogłyby pracować w” 
dalszym ciągu w zmniejszonym za- 
kresie; inne, które muszą wszystkie 

siły poświęcić pracy zarobkowej lub 

rodzinie, miałyby jednak poczucie, 
że nie przeszły przez życie bez po 

żytku dla państwa i społeczeństwa, 
swoje minimum obowiązku odro- 

biły. Przeświadczenie to ma ogromna 
sartość moralną. 

A teraz druga strona tej sprawy, 
W ten sposób pojęty powszechny 

obowiązek służby społecznej wynia- 
gałby bezwzględnie skoszarowania 
powołanych dziewcząt. Oczywiście, 
przez skoszarowanie nie należy wyo 
Lražač sobie zaraz koniecznie dłu- 

gich czerwonych budynków, karabi- 

nów w kozłach i srogiego kaprala. 

używającego bardzo brzydkich wyra- 
z6w — nie! Ale poprostu przy każ- 
dej Szkole Pracy Społecznej mu: 
by być internat (jak i obecnie pr 
większości szkół Średnich), z dość 
ścisłym regulaminem i staranną о- 
pieką, w którym mieszkałyby wszy- 

stkie bez wyjątku uczennice, tym zaś, 

które już będą pracowały na placów- 

kach. także należy dać mieszkanie, u- 

trzymanie i ubranie. 
Jest to najsłabszy punkt całej 

sprawy: po pierwsze — ze względów 

finansowych, co jest jasne, pomiruo 
nawet najoptymistyczniejszej „.kal- 
kulacji* tej.pracy; po drugie — ze 
względu na brak lokali, który p 

wie w całej Polsce jeszcze bardzo da- 
je się we znaki; po trzecie — hm... 

„.w tem miejscu i opinja publicz- 

  

   

          

  

ał- 

        

     

    

  

na, i miłość macierzyńska, i tradycje 

rodzinne, i demokratyzm. i pani Dul- 
ska, i — czy ja sama wiem zresztą, 

co? 
Ale jednak większość pań, radzą- 

cych w Związku na zebraniu dysku- 

syjnem. przyznały się, że nie chcia- 

lyby, ba, nie zgodziłyby się zanie. a- 

żeby ich córki zamieszkały razem i 
zżyły się w ciągu kilkunastu miesię- 
cy z elementem tak dalece różnoroń: 

nym... Wśród dziewcząt osiemnasto- 

letnich niemało jest wszak takich 
które przeszły już bardzo twarda i 
bardzo smutną szkołę ae 

— Nie mam córki, ale gdybym 

miała, nigdybym się na to nie zgo- 

dziła — powiedziała jedna z pań — 
niektóre zgodziły się z nią całkowi- 

cie. I ja nie mam córki — narazie 

twierdziłam, że nie miałabym nic 
przeciwko jej „koczarowemu“ życiu, 
ale w miarę, gdy się nad tem nam 

lam... ani tak, ani nie... nie wiem! 
Wprawdzie i chłopcy w wojsku uczą 

się wielu niepotrzebnych rzeczy, ale 
są wtedy już starsi, dojrzalsi, a pomi- 
mo to niezawsze dość odporni. 

Bywa różnie. 
Muszę się zastrzec, że nie chodzi 

mi, broń Boże, o kwestję t. zw. *uś- 
wiadomienia* dziewcząt, która w tym 
wieku musi być już przesądzona. ale 
o zepsucie, brud, cynizm i demorali- 

  

  

        

  

      

zację — jest to zgoła coś innego. Ale 
znowu — czy tego rodzaju obawa 
może decydować o powodzeniu całej 
sprawy? Myślę że nie! Możnaby 
wprowadzić do projektu pewne uzu- 
pełnienia i poprawki, któreby zmniej 
szyły lub usunęły braki. 

Mam nadzieję, że moje wypow 
dzenie się skłoni inne kobiety do wy- 
różnienia swych poglądów na pro 
jekt powszechnej służby obywatel- 

  

skiej kobiet. Musimy stworzyć go 
wśród siebie. przemyśleć, wypróbo- 

    

wać i przeżyć, nim stanie się ustawą, 
przekształcającą zasadniczo dotych- 
czasowe ramy życia naszego. naszych 
młodszych sióstr i córek. 

Mówcie, Siostry i Matki! 

  

Wanda Łucznikowa. 

  

  

„Międzynarodówka Drzwi Otwar- 
tych* i „Powszechna Służba Obywatel 
ska Kobiet" — są to tematy najwięcej 
dziś absorbujące ogół kobiecy na ca- 

łym świecie. 

Wobec tego prosimy wszystkie czy 

telniczki „Kobiety-Obywatelki*', aby 

zechciały zabierać głos w tych spra- 

wach i aby bez względu na stanowis- 
ko, jakie zajęły lub zajmą, w tych 
kwestjach, — nadsyłały swe opinie, 
ujęte w artykuły, czy też luźne zdania. 

Być może w ten sposób rozpocznie: 
my dyskusję, która bez wzgłędu na wy 

nik — będzie zawsze pożądaną. 

    

W OBRONIE RÓWNYCH PRAW. 
Ze względu na aktualność tematu, poruszanego przez autorkę, pozwalamy sobie 

przedrukować z „Pracy Obywatelskiej* (Nr.6 — 1931 r.) artykuł p. J. 

Panująca u nas, jak zresztą na ca- 
łym świecie, klęska bezrobocia, ogar- 

nia nietylko szerokie rzesze robotni- 
cze, ale wykazuje procentowo dość 
pokaźną liczbę tak zwanych pracow- 
ników umysłowych. 

Mechanizacja pracy, maszyny ra- 

chunkowe, automaty, przeróżne zdo- 

bycze na polu techniki, rugują coraz 

potężniej materjał ludzi z biur, urzę 

dów i t. p. a kryzys gospodarczy, jaki 

przeżywamy obecnie, ogranicza i w 
tych dziedzinach, w których pracow- 
ników zastąpić nie można, liczbę 

  

  Sk. z Bydgoszczy. 

tych ostatnich nieraz do minimum. 

W związku z tem bezrobocien: 

podnoszą się tu i ówdzie głosy pro 

testu przeciwko zajmowaniu posad. 

przez żony i córki urzędników. Gło- 

sy te spotykamy naprzykład w niek- 

tórych pismach, w formie odezw lo- 

kalnych komitetów bezrobotnych 

pracowników umysłowych, apelują- 

cych do kobiet pracujących o dobro- 

wolne ustępowanie z zajmowanych 

posad i... grożącej opublikowaniem 

nazwisk tych, które pozostaną głuche 

na to wezwanie.



  

KOBIETA OBYWATELKA 

Nie można się dziwić, że tak bar- 

dzo trudno walka o byt. miesiącami 
ciągnąca się niemożność uzyskania 
posady, doprowadza do rozgorycze- 
nia. odezwę tę tem też tłumaczyć mo- 
żna, stwierdzając jednakże, że nie 
jest ona oparta na logicznych przes- 
łankach, a nadewszystko godzi w mo- 
zolnym trudem wywalczone równo- 
uprawnienie kobiet. 

Okres wojny, okres. w którym w 

wielu dziedzinach pracy, do tej pory 

znajdującej się wyłącznie w rękach 
mężczyzn, zabrakło pracowników, 
stał się erą przełomową dla kobiet. 

Tak, zdawałoby się. nieprzygoto- 
wane odwiecznem usunięciem w cień, 

zabrały się odrazu z całą energją do 
pracy, jakby czyhając na ten mo- 
ment dziejowy. w którym wolno im 
będzie dowieść światu, dojrzały 
już do każdego zawodu, że na każ- 
dym polu potrafią zastąpić władcę 
świata — mężczyznę. Zabrały się z 
całą energią — i podołały zadaniu. 
Weszły odważnie w szranki walczą- 
cych o byt, gdy to było koniecznością 
i zżyły się z tą samodzielnością, z li- 
czeniem na własne siły, —stały się lu- 
dźmi w pełnem znaczeniu tego słowa. 

Z któregokolwiek punktu widze- 
nia biorąc protest, skierowany wyłą- 
cznie przeciwko kobietom pracują- 
cym, jest niesprawiedliwością. 

Jeżeli wyjdziemy z założenia, że 
rodzina mająca już jakie śuposażenie, 
nie powinna pobierać drugiego, 
mógłby się ów protest odnosiś do lu- 
dzi posiadających jakikolwiek osobi- 
sty majątek, a będących na płatnej 
posadzie i tu w w równej mierze do 
mężczyzn, jak do kobiet. Dlaczego 
nikomu nie przyjdzie na myśl pro- 
testować, by syn dobrze uposażonego 
<złowieka, przypuśćmy dyrektora ja- 
kiejś instytucji, wziętego lekarza, ad- 
wokata czy t. p. przyjmował posadę, 
czy stanowisko w urzędzie, a nie za- 

dawalniał się tylko pozostaniem sy- 
nem swego ojca, czekającym na to, 
co mu ten, ze swej, choćby dobrze 
wypchanej kieszeni wydzieli. W poję- 
ciu każdego zdrowo myślącego czło- 
wieka, byłby to wyrzutek społeczeńst- 
wa, lub w każdym razie człowiek nie 
zasługujący na szacunek; gdy chodzi 
o kobietę, w tym wypadku córkę, 
stosunek jest wręcz odwrotny, gdyż 
jeżeli pragnie ona usamodzielnić się. 
a nie mając przygotowania do jakie- 
goś wolnego zawodu, pracuje jako 
stenotypistka, korespondentka czy 
buchalterka — grozi się jej opubliko- 
waniem nazwiska. Czy jest to słusz- 
ne? 

Można przytoczyć cały szereg fa- 

  

          

któw na to, że mężczyzna przestał 
być wyłącznym żywicielem rodziny, 
już od lat kilkunastu, z doświadcze- 
nia zaś wiemy, że w wielu rodzinach 
średnio sytuowanych, budżet utr 

muje się tylko dzięki temu. że kilku 
jej członków pracuje. W razie redu- 
kcji, spotykającej któregoś z tych 
członków, budżet byłby zachwiany. 
Czyż można więc wymagać, by ktoś 
dobrowolnie wyrzekł się tego i tak z 
trudem dociąganego związania koń- 
ca z końcem, dlatego by odstąpić po- 

     

sadę swą komuś bardziej potrzebują- 
cemu? Podobny altruista byłby do- 
prawdy wyjątkiem, a tak wysubteli- 
zowana etyka doprowadziłaby do za- 
niku walki o byt tego nervus rerum 
„dzisiejszych społeczeństw, a to jest 
utopją. 

W pierwszych latach samodziel- 
nego istnienia naszego Państwa roz- 
powszechnił się tak dalece rozwinięty 
system protekcyjny, że w jednym i 
tym samym urzędzie pracował nie- 
raz mąż jako dyrektór, żona jako se- 
kretarka, a córka jako maszynistka, 
nie mówiąc już o całym szeregu dal- 

  

szych krewnych i przyjaciół, którzy 
bez względu na kwalifikacje otrzyma- 
li dobrze płatne posady. Dziś wypad- 
ki takie nie zdarzają się już, a jeżeli 
nawet znajdzie się jeszcze w tem lub 
owem biurze jaka pozostałość po pe- 
wnych protekcyjnych metodach, to 
znaczy, że jednostka ta okazała się 
zdolną pracownicą, lub że wyrobiła 
się na wybitną nieraz siłę biurową 

  

Dzisiaj, w czasie ogólnej redukcji 
i oszczędnościowych systemów, pra- 
ca w biurze przestała być zabawką, 
dzisiaj od urzędniczek wymaga się 
znacznie więcej, niż przed paru jesz- 
cze laty. 

Dzisiaj niedawny jeszcze typ urzę- 
dniczki biurowej, dzielącej czas po- 
między manicure, picie herbaty, flirt 
i rozmowę z koleżankami, z zupeł- 
nem pominięciem rzeczywistej pracy, 
należy już do anachronizmów, prze- 
żył się poprostu, a zastąpił go typ in- 
ny, typ dzielnej pracowniczki uczci- 
wie zasługującej na pobieraną pensję 

Pomiędzy liczną rzeszą kobiet 
pracujących w biurach i urzędach 
niewiele jest jednostek, któreby zaj- 
mowały wyższe stanowiska z przy- 
wiązanem do niego wysokiem wyna- 
grodzeniem, a co dotyczy dobrze pła- 
tnych synekur, to wśród kobiet nie 
zdarza się to wcale. 

Nie wolno więc traktować su- 
miennie zasłużonego wynagrodzenia, 
wypłacanego urzędniezce państwowej 
czy prywatnej, nawet gdyby nie by- 
ło ono dla niej jedynym ratunkiem 
przed śmiercią głodową, jako zapo” 
mogę dawaną jej z krzywdą i szkodą 
innych pozbawionych pracy współo- 
bywateli, niewolno piętnować wy- 
padków, kiedy kobieta dla ulżenia 
mężowi, czy ojcu w ciężkich napraw- 
dę obowiązkach utrzymania rodziny 

— wprzęga się w kierat codziennej 
pracy biurowej, kiedy bez względu 

      

na pogodę, stan sił, nerwów, często- 
kroć i zdrowia, staje do pracy na ró- 
wni z mężczyzną. Nie powinno dziś 
być już ludzi którzy w ciasnocie po- 

, chcieliby traktować pracę ko- 
biet jako fantazję, którzyby przed 
tem uczciwie pojętem dążeniem do 
równouprawnienia nie pochylili z uz- 
naniem czoła. 

Dążenie do usuwania kobiet z po- 
sad nie załatwi radykalnie kwestji 
bezrobocia, przesunie, je tylko na in- 
ne jednostki, nie zmniejszając. cyfry 
szukających pracy i kołatających o 
zasiłki, do których mają prawo. 

Zdając sobie sprawę z tego, iż 
przyczyną bezrobocia nie jest wyłą- 
cznie ogólnie ciężkie obecnie położe- 
nie gospodarcze, lecz w pierwszej li- 
nji, jak to już na wstępie zaznaczyli- 
śmy, mechanizacja pracy, dążenie do 
zastąpienia człowieka maszyną 
trzeba zastanowić się na przyszłość 
nad tem, aby dla całego szeregu wy- 
chodzących w świat młodych praco- 
wniczek, wybierać inne zawody, niż 
popularna obecnie praca biurowa, 
trzeba pchnąć je na inne tory, gdzie 
istnieje szerokie pole do pracy, nada- 
jące się właśnie dla kobiet jak pielę- 
gniarstwo, gospodarka hodowlana 
it. d. Jest to coprawda dopiero kwe- 
stja przyszłości, bo dziś pracujące po- 
kolenie kobiet nie może się już prze- 
rzucać do innych zawodów, ale w ka- 

żdym razie jest to sprawa, która win- 
na być brana pod uwagę zarówno 
przez rodziców i opiekunów, jak i 
przez młode szukające terenu pracy 
dziewczęta. Jest to bowiem jeden z 
poważniejszych sposobów pewnego 
odciążenia rynku pracy i zmniejsze- 
nia przynajmniej na przyszłość tej 
ogromnej różnicy między podażą sił, 
a popytem na takowe, tworzącej 0- 

beene bezrobocie, nad którym nietyl- 

ko u nas, w Polsce, ale w całym Świe- 
cie biadają i radzą. 

  

Zabawa dla dzieci, zorganizowana w Sali Miejskiej przez Z. P. O. K. w Wilnie 

z powodu imienin Marszałka Piłsudskiego. 19-III-1981. 

  

  

Sprawozdanie Referatu Wytwórczości Gospodarczej Związku Pracy 
Obywateiskiej Kobiet Zrzeszenia Wojewodztwa Wileńskiego. 

  

Referat Wytwórczości Gospodarczej ma 
za zadanie popieranie pracy kobiet w dzie- 
dzinie życia gospodarczego, t. j. w dziedz 
nie handlu, przemysłu, rzemios: rolnictwa 
i t. p. czy to przez wspomaganie ju nie 

jących warsztatów pracy kobiecej, czy też 
przez tworzenie nowych warsziałów i w. 
szukiwańie oraz wprowadzanie tych gałę? 
wytwórczości gospodarczej kobiet, które do- 
tąd się nie rozpowszechniły, pomimo sprzy- 
jających ku temu warunków. Jest rzeczą je 

sną, że dlatego aby warsztaty pracy kobie- 
cej popierać, rozwijać i tworzyć, trzeba znać 
rynek pracy kobiet, trzeba posiadać ewiden- 
cję warsztatów pracy kobiecej w całym kra- 

   

        

ju, trzeba wiedzieć jakie są potrzeby i mo- 
żliwości tego rynku pracy, w jakiej dziedzi- 
nie jest nadmiar, a w jakiej brak pracownic, 
jakie gałęzie życia gospodarczego mają wi 

doki powodzenia i rozwoju w danym k 
a jakie są na wymarciu. Pierwsze więc zda 
nie, jakie się otwiera przed naszym refera- 

tem, to gromadzenie danych statystycznych 
o już istniejącym stanie rzeczy i zbieranie 
informacyj, dotyczących horoskopów na 
przyszłość. Życie gospodarcze jest jak pły- 
nący wartko prąd, który co chwila coś no- 

      
  

  

  

wego przynosi — dlatego to praca statys-, 

  

tyczno-informacyjna nie może ustać ani na 

chwilę i wymaga od nas ciągłej czujności, 

WILNO, 10-V-1931 R. 

  

ciągłej baczności, ciągłego zbierania 
madzenia materjałów i śledzenia za 
gospodarczem naszego kraju. Dlatego. te z 
nas, które pracują w tej dziedzinie nie mo 
gą w żadnej chwili zapominać o tem. Wi 
ta u krawcowej, u fryzjera załatwianie spra- 
wunków w sklepie, czy zakupy na rynku. 
wszystkie temu podobne czynności codzien- 
nego a są to nieustanne okazje do tego. 
by zdobyć jakie nowe informacje, nowe wia 
domości, nowe dane. Jeżeli chcemy, by tak 
zbierane przez nas dane nie ginęły na mar- 
ne powinnyśmy je zaraz zapisać, powinnyśmy 
mieć specjalną teczkę gdzie każda wiado- 
mość zebrana przez nas zostanie na osobnej 
kartce zanotowana. Z wspólnego opracowa- 
nia tych danych powinien powstawać pro- 
gram naszej działalności na terenie powia- 
tów, województwa i całego państwa. 

Trzymając rękę na pulsie życia gospo 
darczego, rozporządzając dokładnym obra- 
zem miejscowych gospodarczych potrzeb i 
braków w miarę tych potrzeb, w miarę wy- 
suwanych przez życie gospodarcze nakazów 

powinniśmy otwierać coraz to nowe 

p których wymaga życie, oraz 
у te, które już swoje zrobiły i stały się 

BEŽA een, 
W ścisłym związku z wytwórczością gos 

podarczą kobiet stoi zawodowe szkolenie 
kobiet; pod względem kolnictwa zawodo- 
wego, kobiety są u nas bardzo pokrzywdzo- 
ne, i dostęp do całego szeregu warsztatów 
jest dla nich zamknięty, tylko dlatego, że 
nie mają one gdzie zdobyć potrzebnych kwa 
lifikacyj zawodowych. To też w parze z po- 
trzebą założenia jakiegoś nowego warsztatu 
pracy czy uruchomienia jakiejś nowej ga- 
łęzi przemysłu idzie najczęściej potrzeba za 
łożenia jakiejś nowej szkoły czy nowego 
kursu zawodowego, co również wchodzi w 
zakres pracy naszego Referatu. Ale aby ca- 
ła ta praca była naprawdę owocną, powin- 

na ona być 

            

    

  

    

  

  

    

- zorganizowana planowo i celo- 
wo, wszystkie Oddziały Powiatowe powinny 
pracować w jaknajściślejszym ze sobą po- 
rozumieniu, w pracy tej powinna być jedna 
ogólna linja wytyczna, a poczynania posz 
czególnych Oddziałów powinny być uzgad 
nianie i jedno łączyć się z drugiemi. Jeżel: 
np. dojdziemy po wzajemnem porozumieniu. 

że wszystkie Oddziały chciałyby otworzy 
kurs gospodarstwa domowego, to nie ma 
najmniejszej racji, żeby każdy Oddział an- 
gażował osobną instruktorkę, tylko wystar- 
czy ja jedna lub dwie instruktorki za- 
angażowane dla całego woj., któreby kolej- 
no objeżdżały Oddziały. Jeżeli jeden Oddział 
chce założyć jakąś wytwórnię to powodzenie 
jej tylko będzie wtedy zapewnione, jeżeli 
wszystkie nasze Oddziały dopomogą i zor- 

     

    

  

    

ganizują zbyt dla towarów tej wytwórni 

i tep.l top 
Na osobnem zebraniu naszego Referatu 

postaramy się wspólnie ogólne wytyczne tej 
pracy słałystycznej i programowej ustalić. 
"Tu powiem tylko jeszcze, że praca naszego 
Referatu ma szczególne znaczenie właśnie u 
nas na terenie naszego województwa, które 
znajduje się w specjalnie ciężkich warun- 
kach gospodarczych i dla którego znalezie- 
nie jakichś możliwości rozwoju gospodar- 
czego jest wprost kwestją życia i śmierci. 

  

  

  

Województwo nasze jest krajem wybit- 
nie rolniczym, nie posiada prawie wcale ani 
handlu, ani przemysłu, a tymczasem z tego 

właśnie rolnictwa wyżyć nie móże i musi na 
tyle rozwinąć przemysł, żeby móc egzysto- 
wać. Musimy znaleźć jakieś zatrudnienie dla 
bezrobotnych w miastach i bezrolnych na 
wsi, jakieś dziedziny przemysłu, coby 
rolnikom pozwoliły dorobić coś do dochodu 
z gospodarki rolnej, która teraz nie daje 
możliwości egzystencji Stąd szczególnie wa 
żne i odpowiedzialne zadanie które spada 
na Referat Wytwórczości Gospodarczej przy 
Zrzeszeniu Woj. Zw. Pracy Obyw. Kobiet 
województwa wileńskiego. Zastanówmy 
się teraz nad tem. co jest już w tej dziedzi: | 
nie zostało zrobione, a połem co jeszcze ma- 
my do zrobienia, i co możemy zrobić. Nie 
stety dorobek naszego Referatu nie jest zbyt 
wielki i Wilno w tym dorobku nie zajmu- 
je pierwszego miejsca. Na pierwszym miej- 
seu postawiłabym tu Wilejkę Powiatową 
gdzie Referat Wytwórczości Gospodarczej 
rozwinął naprawdę niezwykle energicznie 
działalność, i która posiada 3 ważne placów- 
ki: 1, 3 leinią Szkołę Koszykarską, 2. przy 
Szkole pracownię koszykarską, wyroby któ- 
rej uzyskały na Targach Północnych Wielki , 
Srebrny Medal i 3. Spółdzielnię wikliniar- 
ską. Jedno pociągnęło za sobą drugie. Ro- 
czny kurs koszykarski założony w 1928 r. 
rozwinął się w 3-ch letnią szkołę ta znów 
pociągnęła za sobą pracownię w której ucz 
niowie nabywali wprawy i dochody z kt 
pozwoliły na utrzymanie szkoły; ponieważ 
jednak brak kapitałów na zakup materjału. 
który trzeba sprowadzać aż z Małopolski 
stoi wciąż na przeszkodzie rozwoju pracow- 
ni, dalszym etapem staje się dążenie do za- 
pewnienia sobie własnego materjału przez 
założenie własnych plantacyj wikliny i pow- 
stanie Spółdzielni Wikliniarskiej. Spółdziel- 
nia ta da nietylko wiklinę dla pracowni i 
dochód dla Referatu na różne inne przed- 

15 

  

   

  

   

      

    
  

  

  



KOBI 

  

[A OBYWATELKA 

   

  

bezużytecznć mie 
e, zabe 

ed ro: powszechnieniem 
ap zakładaniu plan- 

   

  

scowe nieuž 
grunty uprawne prz 
się lotnych piasków, 

  

   
  

       
  

    

  

    
    

tacji w zbiorze da zarobek miejscowym ma- 
łorolnym włościanom. Przewidziane jest z: 
łożenie szkółki wikliniarskiej na 2 ha, i 

plantacji na 6 ha. Na ten cel uz, ana już 
została w Banku Rolnym długoterminowa 
pożyczka w wysokości 3000 zł. i część sa-       

  

dzenek już została zasadzona. Dochód 
widywany jest po 3 latach w w 
zł. rocznie z ha t. j. 3000 zł. 
tacji. 

Drugą miejscowością, która posiada wię 
kszą placówkę wytwórczości gospodarczej 
są Smorgonie, które ożyły pralnię i mag 

prze- 
okości 500 

łej plan- 

  

      

   

  

  

    

larnię. Placówka ta j s znajduje się w 
sładjum organizacyjnem, aie ma wszelkie 

perspektywy rozwoju. 

  

Na trzeciem miejscu stoi Kurzeniec pow. 
wilejskiego, który nabył szeroki warsztat 
tkacki, maszynę do szycia i założył k 
tkactwa i szycia dla miej ch kobiet 
miejskich. Jednocześnie miej kierow- 
nietwo Referatu wzięło w swoje ręce nad- 
zór nad miejscowym przemysłem tkackim 
chałupniczym, podnosząc z jednej strony ar 
tyst ny i jakościowy poziom tego przemy 
słu, z drugiej strony dążąc do dopomożenia 

kaniu zbytu. Pewne widoki zbytu 
robów tkackich otwierają się np. @0 7 

kopanego skąd Bazar Ludowy Z. P. O. K 
zwrócił się od nas z prośbą o nasze tkani- 

ny ludowe. 
Pozatem kursy kroju i s 

warte w Hoduciszkach i w 

    

     

  

    
      

  

    

    

cia zostały ot- 
żrasławiu, kurs 

    

     

tkactwa i robót ręcznych w Oszmianie. 

Wspomnę e o Postawach, które 
sprowadził partją kilimów 

      

y 247 zł. dochodu, i o Kobylniku, 
który zakłada sklepik materjałów piśmien- 

      

nych i to już będzie wszystko. 

Co się tyczy Wilna, to zarobek nasz nie- 
stety przedstawia się dosyć skromnie; Re- 

ferat ukonstytuował się w nowym składzie 
po ustąpieniu p. Muzyczkowej, poprzedniej 

jego kierowniczki, dopiero od 4 miesięcy i 
dotychczas głównie był zajęty pracą orga- 
nizowania się. działalności ubiegłego roku 
trzeba wymienić: 1) Zorganizowanie wysta- 

wy „kilimów z Małopolski wytwórni p. Grn- 
j, które miały w Iki powodzenie 

ego Referatu, któ- 
otrzymał 10 proc. od każdego sprzedar 
kilimu wyniósł przeszło 1000 zł.; 2) 
dzenie kiosku wyrobów koszykarskich 
cowni w Wilejce Pow. na II Targach 

Północnych. Z dorywczych akcji naszego re- 
feratu już po objęciu go przez nowe człon- 
kinie trzeba wymienić zorganizowanie sp 
daży skonfiskowanych jedwabi i kapeluszy, 
które ofiarowała Dyrekcja Ceł na rzecz Och- 
ronki im Ks. Biskupa Władysława Bandur- 
skiego i objęcie tych towarów pociągnęło z: 
sobą potrzebę założenia sklepiku, urządzenia 

składu na ten towar, obliczenia go i zain- 
wentarzowanie, ocenienie, zorganizowanie 
sprzedaży i t. d. Praca okazała się tak wiel- 

    

  

  

         

  

ry     go 
rze    

  

   

       
   

      

    
      ką, k zaobserwowała nasz czas i na 

siły, że uniemożliwiła nam działalność w 

  

innym kierunku, wcbec tego postanowiły: 
kierownietwo składnicy jako akcji bezpośre- 
dnio z naszym Referatem nie związanej 
zrzec się i przekazaś jakiejś specjalnie ut- 
worzonej sekcji, której jednak nie udało się 
nam jeszcze utworzyć. Jedynie co stoi w 
bezpośrednim związku z wytwórczością, w 
całej tej akcji, jest mała wytwórnia krawa- 
tów, którąśmy utworzyły, żeby znaleść lep- 

r zbyt na niektóre jedwabie, które nada- 
wały się tylko na krawaty i w inny sposób 

zostałyby sprzedane. Z okazji Bazaru 
Centrali Opiek Szkolnych na którym Zwią- 
zek Pracy Obywatelskiej Kobiet miał swój 
kiosk zostało uszytych około 200 krawatów 
pod kierownictwem członkini naszego Re- 
feratu p. Klary Zatorskiej, która nauczyła 
2 panienki: krojenia i szycia krawatów. 
Trzy czwarte tych krawatów została odrazu 

rozsprzedane. P. Zatorska przystępuje obe- 
cnie do dalszego szycia krawatów, z nowo- 
przybyłej partji jedwabiów, przyczem 2 
wykwalifikowane pracownice w dalszym 
gu będą miały przy tem zarobek . 

Prosimy wszystkie Oddziały z prowincji o 
pomoc w rozsprzedawaniu tych krawatów. 

Ponadto Referat nasz zajął się rozsprze- 
daniem partji zabawek Referatu Wytwór- 
czości Gospodarczej Zrzeszenia Warszaw- 
skiego, oraz zabawek i wyrobów skórzanych 
Zrzeszenia Krakowskiego, znaczna ilość któ 
rych została już czy to na Bazarze Centrali 
Opiek Szkolnych czy iną drogą rozsprzedana 
Główna jednak działalność naszego Refe- 
ratu na terenie Wilna sprowadza się do or- 
ganizowania Szkoły Gospodarstwa Domowe- 
go wraz z jadłodajnią. Potrzeba takiej szko- 
ły została potwierdzona zebraniem danych, 
dotyczących zupełnego braku na terenie ca- 
łego województwa wykwalifikowanych sił w 
dziedzinie gospodarstwa domowego, i wiel- 

  

     

   

      

   

      

Wydaw. „Kur. Wil” 

kiego zapotrzebowania na takie wykwalifiko 
wane pracownice. Z drugiej strony za po 
trzebą takiej szkoły przemawia bardzo niski 
poziom gospodarstwa domowego na terenie 

  

    

     
       

  

naszego miasta i województwa pr pod- 
niesienie którego można by się przyczymć 
i do większej oszczędności w dziedzinie go- 
spodarstwa domowego i do większ ydaj- 
ności pracy kobiet w tej dziedzinie i do 
wytworzenia tu nowych gałęzi wytwórczych 
Jadłodajnia ta będzie przy szkole z jednej 
strony placówką prakiyczno-doświadczalna 
dla szkoły, z drugiej — da naszemu mias 
jedyną wzorową higjeniczno-dietyczną ku- 
chnią, z Irzeciej będzie źródłem doc 

     

    

    
    

    

      

      dowem pokrywającem koszla  utrzyman 
szkoły. Szkoła będzie posiadała instruktor. 
które będą ponadto prowadziły kur.     

  

pań i służby oraz na zapotrzebowania wy- 
jeżdżały na prowincję. 

Obecme został już opracowany program 

szkoły, wszczęte starania o uzyskanie koncesji 
od Kuratorjum, zapewnione subsydjum i po 
krycie poborów jednej instruktorki, oraz 

zaagażowana instruktorka i szkoła od jesie- 
ni zacznie fukcjonować. W związkuz ten: 

  

  

  

  
      

    

   

   

  

Referat nasz bierze prowodzenie bufełu w 
Schronisku Ligi Morskiej i R nej w Tro- 
kach, żeby móc przez lato przygotować so- 

bie OR 
bić e 

zakupić inwentarz i coś zaro- 
na uruc homienie szkoly. 

powyższe mamy Refe- 
czości | ospodarczej wraz z pla 

cówkami w Wilejce Powiatowej, Smorgo- 
niach, Kurzeńcu, Hoduciszkach i Brasławiw. 
oraz doryw: akcję w Postawach i Kobyi 
niku. Nie wszystkie więc Oddziały zostały 
jeszcze do pracy poc agnięte, a te które pra 

walczą z różnemi trudnościami. Pr: 

w Smorgoniach nie moż: 
prawnie działać z powodu 

-h trudności formalnyci zwalnia w 
Brasławiu wymaga reargonizacji, kursy kro- 
ju i ia w Hoduciszkach wydatnej po- 
mocy. 

Dla ożyiwenia dz 
rału i uczynienia jej 

wydatnej uważam konieczne uruchomie- 
nie Referatów Wytwórczości Gospodarczej 
Kobiet przy wszystkich Oddziałach powialo- 

      

     

    

   

      

    

      

      

  

   alności naszego Refe- 
naprawdę twór       

  

  

    

    

  

      
      

wych na terenie woj. wileńskiego oraz zor- 
ganizowanie jaknajściślejszego porozumienia 

słego kontaktu i* ożywionej współpracy 
tkich. Oddziałów. W tym eelu koniecz 

jest zwoływanie co pewien czas konfe- 
rencyj kierowniczek Referatów „Wytwór: 
ści Gospodarczej Kobiet przy 
Wojewódzkich. 

  

  

ne 

  

          

ERROR BA TNST T ASSETTRT 

Z działalności Oddziałów Zw. Pracy 
Obywatelskiej Kobiet na prowincji. 
Obchód Imienin Marszałka 

Piłsudzkiego. 

W Wilejce powiatowej z powodu 
Marszałka Piłsudskiego: 

Staraniem Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet w schronisku sejmikowem dla dzieci 
odbył się poranek, na który się złożyła oko- 
licznościowa pagadanka jednej z członkiń, 
oraz dekłamacje dzieci. 

Wieczorem w Klubie „Ognisko Polskie“ 

Zarząd Związku Pracy Obywatelskiej Ko 
biet z przewodniczącą tut. Oddziału p. Neu- 

gebauerową na czele zorganizował zabawę 
towarzyską, urozmaiconą grami towarzys- 
kiemi oraz loterją fantową. Na fanty zosta- 
ły użyte wyroby koszykarni prowadzonej 
przez miejscowy Z. P. O. K. — fanty te 
zostały przyjęte przez zebraną publiczn 

z aplauzem — stanowiły bowiem calkov 
te przeciwieństwo do mało wartościowej tan- 

dety zazwyczaj używanej przy podobnych 
rjach. Ładne, gustowne, i bardzo solid- 

ne wyroby miejscowej koszykarni zdobywa- 
ją coarz więcej słusznego uznania i rozgło- 

imienin 

  

          

     

      

  

  

  

   

  

su. Zabawa w Klubie przeciągnęła się do 
późna w nadzwyczaj miłej i ożywionej at- 
mosfe 

  

Iwanowska 
Referentka Prasowa. 

  

W Postawach. 

W dniu 19 marca r. b., jako w dniu Imie- 
nin Marszałka Józefa Piłsudskiego w loka 
lu Przedszkola Zrzeszenia Powiatowego Z. 
P. O. K. w Postawach przez Zarząd tegoż 

Zrzeszenia został urządzony obchód tej u- 
roczysłośc 

W godzinach popołudniow 

Przedszkola przybyli zaproszeni: Pan Sta 
rosta W. Niedzwiecki, ks. proboszcz F. Ka- 
czmarek, przedstawiciele miejscowych wład” 
i społeczeństwo oraz rodzice, w ogólnej licz- 
bie około 35 osób. 

Według programu, nauczycielka p. Urba- 
nowiczówna Anna, wskazując dzieciom ład. 
nie udekorowany portret  Marszałke оро- 
wiedziała im powiastkę o Tym Wielkim Вл- 
hate i Wodzu. Dzieciarnia słuchała w 
skupieniu i z wielkiem zainteresowanien:, 
raz poraz wyrywając się z okrzykiem podzi- 
wienia, to znów ząchwytu, albo niedowierzu- 
nia. P. Urbanowiczówna była na wysokości 
zadania — na każdą uwagę ze strony dzie. 
ci była przygotowaną i potrafiła je odpo- 
wiednio objaśnić. 

Po wysłuchaniu opowieści nastąpiły po 
pisy wychowanków przedszkola. Pod kiero- 
wnictwem p. Urbanowiczówny dzieci I 
lejno deklamowały rozmaite wierszyki i o 
powiedziały króciutkie śliczne bajeczki — o 
motylkach, żabkach na łące, o strasznym 
smoku i t. p., poczem odegrały małą zabaw 
ną komedyjkę — zyskując całą burzę ok 
sków, zebranych. 

Po przedstawieniu nastąpiła krótka prze 
rwa, w czasie której dzieci dostały herbatkę 
i dużo słodyczy. 

Na zakończenie uroczystości odbyła s 
zabawa i gry dziecinne, a następnie dzi 
odśpiewały chóralnie kilka ładnych piose- 
nek. 

Zebrani opuścili Przedszkole 
miłem wrażeniem. 

    

h do lokalu 

    

   

   

                

    

  

  

  
      

z bardzo 

Marja Łoziczonkówna 
Referentka Prasowa 

S-ka z o gr. odp. Druk. „Znicz“, 

W Borunach. 

Oddział Związku Pracy Obywatelskiej w 
Borunach w związku z uroczystością obcho- 

du Imienin Pierwszego Marszałka Polski Jó- 
zeta Piłsudskiego w dniu 19 marca 1981 r. 
urządził przedstawienie amatorskie w szko 
le Rolniczej w Antonowie gm. kucewickiej 
na którem została odegrana sztuka p. ' 
R arystokraci*. Należy zaznaczyć, 

konawcy poszczególnych ról wywiązali 
ardzo dobrze ku ogólnemu zadowoleniu 
zebranej publiczno: — wypełniającej do- 
słownie salę po brzegi. Nie można też po: 

milczeniem orkiestry złożonej z ucz- 

      

     

   

  

    

     

      

    

  

ni Seminarjum Nauce w Boru 
nach, która uprzyjemniała czas zebranym 

Członkinie Oddziału za uzyskane w ten 
sposób pieniądze w sumie 84 zł. 30 gr. zaku- 
    

  

odpowiednią ilość materjału na ubran 
dl 30-ga dzieci najbiedniejszych i obecnie 

jęte są iem tychże, aby j ze na 
Święta Wielkanocne mogły być te ubranka 
rozdane do użytku. Rozdanie ubranek byt 
uskutecznione w Wileki Piątek, jako w ro: 
nicę wyzwolenia Wilna przez Dostojnego 
Sołenizanta, na cześć którego odbyte przed- 
stawienie przyniosło dochód. 

Emilja Iwanowska 

Referentka prasowv 

    

    

  

  

Zwiedzanie przez p. Wojewodę 
Kirtiklisa placówek Z.P.O.K. 

na prowincji. 

W dniu 24 marca 1931 roku na terenie 

m. Postaw przebywał Pan Wojewoda Wileń- 
ski Stefan Kirtiklis, w towarzystwie Naczel- 
nika Wojewódzkiego Wydziału Bezpieczeń. 
stwa p. Tadeusza Bruniewskiego, osobistego 
Sekretarza p. Antoniego Wendorfa i redak- 
tora p. Świderskiego. 

W związku z pow em w godzinach 
przedpołudniowych w Sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego odbyła się odprawa 
przedstawicieli miejscowych władz i orga- 
nizacyj społecznych, w której uczestnic 

  

       
    

    

ła vice-przewodnicząca Zarządu Zrzeszenia 
Z. P. O. K. p. Irena Woytyńska w zastęp- 
stwie nieobecnej Przewodniczącej p. Heleny 
Sadowskiej. Na konferencji. tej p. Woytyń- 
ska miała możność poinformowania Pana 
Wejewodę o ustosunkowania się społeczeń- 

    

stwa do ideologji Z. P. O. K., podjętych i 
przeprowadzonych pracach Zrzeszenia i je- 
go zamierzeniach na przyszłość oraz o 
runkach w jakich praca la się odbywa i po- 
stępuje. Niezależnie od tego v-przewodniczą - 

p. Woytyńska złożyła na ręce Pana Wo- 
jewody sprawozdawcze podanie — w któ- 
rem Zarząd Zrzeszenia prosił Pana Wojewo- 
dę:o subsydja dla prowadzonych placówek. 

Udając się na miasto Pan Wojewoda w 
otoczeniu wymienionych na wstępie osób 
i p. Starosty Niedźwieckiego zwiedził Stac- 
ję Opieki nad Matką i Dzieckiem w godz 
ach jej przyjęć. Powitała Pana Wojewoda 
(ierowniczka Stacji — członkini Zarządu 
zeszenia p. Halina Puhaczewska w obec- 

vice-przewodniczącej p. Ireny Woytyń- 
skiej i zebranych kobiet z dziećmi w liczbie 
około 30, poczem wyżej wymienione panie 
przedstawiły Panu Wojewodzie personel Sta- 
cji, a następnie Pan Wojewoda dokonał lu- 
stracji tejże. Szeczgółowych informacyj co 
do potrzeb i braków tej placówki oraz jej 

    

    

   

  

   

    

  

  

ul. Ś-to Jańska 1. 

WILNO, 10-V-1931 R. 

użyteczności i rozwoju na terenie m. Postaw 
udzieliła p. Puhaczewstka. 

Po zwiedzeniu Stacji Pan Wojewoda udał 
się do Przedszkola tu przyjęła go Kiero- 

  

    
   

  

      
  

  

    

wniczka tegoż członkini Zarządu Zrze- 
szenia p. Ewelina Rudzińska również w to- 
warzystwie vice-przewodnic: p. Woytyń- 

dstawiając nauczycielkę p. Ur- 
zównę i komplet dzieci w liczbie 2 

  

Po złożeniu niezbędnych sprawozdań, p Ru- 
dzińska wyraziła podziękowanie Panu Woje- 
wodzie za odwiedzenie Przedszkoła. Na poże 

gnanie Pan Wojewoda obdarzył dzieci cu- 
kierkami. 

Tegoż 
w lokalu 

  
  

    

dnia w 
Kasyna 

godzinach wieczorowy 
Urzędniczego odbyła się 

Kaw. zorganizowana przez Z 
ad Zrzeszen Z. PO. K. dla uczczenia 

pobytu Pana Wojewody. 
Powyższa doniosła okoliczność zgroma- 

dziła na tym skromnym festynie miejscowe 
władze przedstawi eli wszystkich organi - 

j i społeczeństwa w liczbie około 100 

1 w 

  

    
        

      
    

  

Marja Lozi kówna 

  

Referentka prasowa. 

  W dniu 5-go marca w Wilejce gościł Pan“ 
Wojewoda Wileński Kirtiklis, witany na 
dworcu przez przedstawicieli władz, urzę- 
dów i organ 3 

Ро przedstawieniu 
w sali konferencyjnej 
ków władz i urzędów ni 
Wojewoda: udekorował krzyż 
pracę społeczną jednego 
scowej szkoiy powszechnej. 

Następnie rozpoczął zwiedzać miejs 
instytucje, najpierw Szpital Państwov 
mikowy Ośrodek Zdrowia, oraz mieszeząc 
się w tymże gmachu Stację Opieki nad Mat- 
ką i Dzieckiem, prowadzoną przez Związek 
Pracy Obywalelskiej Kobiet. 

W dalszym ciągu zwiedził miejscową pu- 
bliczną echną, prywatną szko- 

    

przez Pana Starostę 
Starostwa, kierował 

»olonych Pa: 

    

         

  

   

      

   

  

    

   

  

    

   
  

łę Polskiej N , szkołę po- 
wszechną rbut“, przed- 
szkole Stow. „Rodziny Policyjnej”, „Donz    

  

Pracy“ Związku Strzeleckiego oraz Schronis 
ko Šejmikowe dla dzeci, którem się opie- 
kują członkinie Z. P. O. K., dziatwę obda- 

    

     gistraliu Panu Wojewodzi 
przedstawiły delegacje miejscowych sto- 
warzyszeń i organizacy połecznych. Tutaj 
odbyło się wręczenie krzy zasługi p. Ma 

gdalenie Mroczkiewiczowej i 
ącej Z. P. O. K. w Wilejce. 
Wieczorem o godzinie 6-ej 

„Ognisko Polskie” 
skiej Kobiet podejmował (p. Wojewode 
„Czarną kawą”. W gustownie i ładnie ude- 
korowanej sali, zebrało się kilkadzi 6 о- 
sób przedstawicieli miejscowego społeczeń 
stwa, ziemiaństwa, organizacyj, wojska i u- 
rzędów. 

Przy 

  

     
       

       

klub:e w sali 
Związek Pracy Obywateł- 

  

      
  

  

serdecznej i ożywionej pogawędce 
że Sprawy 

przyczem P. Wojewoda wykazać 
zainteresowania  szerszemi 
miejscowego: udzielił zasił- 

ku dla tut przedszkola „Rodziny Policyjnej 
oraz przyrzekł udzielić pomocy w posta 

maszyny do szycia dla kurzenieckiego Kołz 
„Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 

Po paru godzinach, spędzonych w ciep- 
łej i serdecznej atmosferze P. Wojewoda, że- 
gnany z” alek przez AM ich zebranych 
opuścił Wilejkę. 

Przed odjazdem do Wilna Pan Wojewa- 
da na chwilę ąpił na Kurs piedęgniarski 

prowadzony przez miejscowy „Polski Czec- 
wony Krz 

zostały poruszone najaktualniej 
miejscowe. 

  

  
  

      

      
        

  

  

    

      

Emilja Iwanowska. 

„ŻEŃSKA MŁODZIEŻ SZKÓŁ 
WILEŃSKICH i WIIEŃSKI KOBIECY 

RYNEK PRACY* — broszura p. dr. 

Janiny Rostkowskiej, wyświetlająca 

fatalne trudności kobiet w ich pra- 

cy zawodowej — jest do nabycia 

— w Sekretarjacie Z. P. O. K. 

Ostrobramska Nr. 19. Cena 1 zł. 
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