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Ma i dygnitarzyw

Japonii

PB . Siedem zbrodniczych zamachów dokonali młodzi oficerowie
TOKJO.

wojny

Ministerstwo

donosi:

(Pat). Agencja Domei

Szczegóły

ogłasza

°
:
`
następujący komunikat:
Dziś o godz. 5-ej zrana kilka grup młodych oficerów zaatakowało
'

LONDYN,
ghaju:

członków rządu i gmachy państwowe. Zaatakowano po pierwsze urzędową
rezydencję premjera Okada, który został ma „miejscu zamordowany. Po
drugie zaatakowano mieszkanie strażnika tajnej pieczęci admirała ks. Sai
to, który również został zamordowany. Po trzecie uderzono ma mieszkanie
szefa szkół wojskowych generała Watanabe, który także na miejscu został
zabity. Po czwarte zaatakowano willę Itoja w Jngawara (pod Tokjo), gdzie
mieszka b. strażnik tajnej pieczęci hr. Makino, którego los dotąd jest mie-

ministra
nej

NOWY

szkół

wojskowych

Watanabe

gen.

zmarł

:

|

mie.

‚

Powstańcy

na

skutek

jeszcze

{

ły strzelców morskich.

i=po-

Мому

роба!

ргет!ег

a nawet:

wysłanników włosdynie specjalnych
kich, którzy na marginesie rozmów ofi

son

cjalnych prowadzić mają prywatne

znalezienia
dowania, zmierzające do
podstaw nowych rokowań, mających na
konfliktu włosko =
celu uregulowanie

|
abisyńskiego.
Korespondent łondyński
waża, że

w

Londynie

„Figaro*

u

śię

o

zazmaczyło

statnio pewne odprężenie, na co wskazy
wać ma przedewszystkiem podkreślenie
przez ministra Edena konieczności kon

w

konflikcie

włosko

że

Mussolini

rodajne.

bo

a w

kilku

miejscach

zaczęły

szerzyć

że

min.

Takahaszi

jest ciężka

Dziennik japoński w Los Angeles оtrzymał od swego tokijskiego korespon

doniesienia,

ei min. Takahaszi i. admirała Suzuki.
Tenże dziennik donosi. że stan hr. Maki

tokijskiego

no jest groźny.

oficjalny,

aresztowani

zostali
zostali a

SZAP.

(Pat). - Cesarz

TELEF.

stanu

я,

mendantowi
Szi.

zatwierdzii

powie

oblężenia

WŁASN.

KORESP.

majątkowa

garnizonu

generałowi

Ka-

Z WARSZAWY.

rolnictw

w

Pozatem

Ministerstwo Skarbu zarządziło, aby

minister

.

Skarbu

wydał

za-

rządzenie, aby urzędy skarbowe umarza

rozesłały zawiadomienia daniny nadzwy

ły drobne zaległości podatkowe

nie prze

kraczające

u poszczególnego

płatnika

wie ma r. 1936. Zaliczka na nadzwyczaj
ną daninę w rolnietwie musi być zapła-

kwoty

zł., a pochodzące

z wymia-

czajnej, daniny.

majątkowej

w rolniet-

cona do 30 kwietnia r. b.

do

,

zaległości

urzędy skarbowe przed 15 kwietnia r. b.

. abisyń-

wysłał

OD

* Danina

zmierzającego do
włosko - abisyńzostała stanowezo
włoskie koła mia

e!

0-

. Skarbu
INowe zarządzenia min
ie | umarzanie

*

Londynu pewną osobistość, której zada.
niem jest opracowanie wraz z ambasa

dorem Grandim planu,
uregulowania zatargu
skiego. Wiadomość ta
zdementowana przez

się z nieznacznym

W spisku brało udział kilkaset osób,

|
lt

RZYM. (Pat). Jedna z agencyj angiel
ogłosiła,

spotkali

rzając władżę wykonawczą w stolicy ko

skim, jak również przyjęcie przezeń za
proszenia na śniadanie w ambasadzie
włoskiej.

skich

zamordowali.

Gwardja cesarska całkowicie opanowa
ła sytuację. wojska
powróciły do ka-

proklamowanie

51е д00 dymisįi

cyljacji

głów

premjera

wiadomości,

TOKIO.

włosko-abisyńskiego

(Pat). Niektóre dzienniki pa

komendy
domu

Stan oblężenia w Tokjo

do rokowań

ryskie podają pogłoski o pobycie w Lon

do

ranny.

resztowani.

Włosi szukają w Londynie
Sprawie zatargu

się

pochodzących z ambasady. japońskiej, u

Mi-

4

wdarli

denta potwierdzenie wiadomości o śmier

komunikat

(Pat). Wedle

MOSKWA.

;

podstaw

pierwsze

japoński

wewnętrznych,

z

dziś

otrzymał

Sp'skowcy

LONDYN. (Pat). Ambasada japoūska podaje, že wedle komunikatu
oficjalnego, wydanego o północy (czas tokijski), pełniący obowiązki prem
jera minister spraw wewnętrznych Goto podał gię do dymisji. wraz z poza-

stałymi członkami gabinetu.

Mitsui,

ca. Jak wiadomo,

się trzymają -

*

ofice

liczby

nie żyje

ogłosiły,

Takaha

Tokjo depeszę, donoszącą © śmierci oj

czestnicy zamachu:

cała dzielnica pałacu

rozdano

którym

pewnej

pożary.

finansów

(Pat). Richi

ł

państwowe,

Inne gmachy

JORK.

wego koncernu

odnie-

kada i punkty strategiczne stolicy są również strzeżone przez wojska wier: Pó
4
}
ne rządowi.

Szan

Japonji.

premjer

m przebywający stale w Nowym Jorku
jako sekretarz dyrekcji biura importo

SZANGHAJ. (Pat). Według wiadomości z Tokjo powstańcy trzymają
' się dotychczas w gmachu komendy policji, Oguri, szef policji, przygotowuje atak na gmach.
Ministerstwo marynarki obsadzone jest przez wierne rządowi oddzia-

PARYŻ.

zamordowany

szi, syn japońskiego ministra finansów,
który padł ofiarą dzisiejszego zanzachu

TOKJO. (Pat). Urzędowo ogłoszono, że minister spraw wewnętrznych
bar. Fumi Goto objął obowiązki premjera. Bar. Goto objął już urzędowa-

“Ww

Okada,

Minister

Goto na czele nowego gzbinetu

°

sie

Keisuko

TOKIO. (Pat). O północy ministerstwo spraw wewnętrznych ogłosiło
komunikat, że nie nastąpiła żadna zmiana w sytuacji i że panuje całkowity
spokój. Porządek utrzymywany jest przez oddziały wojskowe współdziałające z żandarmerją i policją. Wbrew kursującym pogłoskom, żaden z
Dowódca

z

kiedy zajmowali gmachy państwowe w
Później jednakże wybuchły
w mieście

rozruchy,
®

Stan wyjątkowy w Tokjo obowiązuje od godz. 15-0j. Urzędowe ogło-

sionych ran.

którego

porem,
Tokjo.

dla utrzymania spokoju i ładu. Do Tokjo przybędą w. czwartek oddziały
'piechoty morskiej wezwane z Jokosuka. Wezwano też do Tokjo oddziały
:
Mac
marynarki z Jokohamy.

magnatów finansowych i przemysłowych nie padł ofiarą napaści.

oraz

Zamachowcy

sterstwo marynarki wezwało pierwszą eskadrę do Tokjo, a drugą do Osaka

spokoju

spraw

policji

Okada,

tronu.

utrzymanie
3

donosi

rów: zśjęłi punkty: strategiczne miasta, opanówa
li ministerstwo wojny, dostali się do gabinetu

Wobec tych wydarzeń ministerstwo wojny ogłosiło stan wyjątkowy
w Tokjo i wydało odpowiednie zarządzenia garnizonowi w Tokjo. Mini-

szono, iż jest to zarządzenie, mające nia celu
rządku. W stolicy panuje całkowity spokój.

Żołnierze,

dowództwem

pod

naboje,

siódmy napad wymierzony był na wydawnietwo „Adahiszimban“.
Oficerowie w odezwie wydanej oświadezają, że postanowili usunąć
z otoczenia monarchy czynniki skorumpowane, na których ciążą oskaržėnia o niszczenie polityki narodowej w porozumieniu ze starymi mężami
stanu, wojskowymi i finansistami, a także z partjami politycznemi, biurokraeją. W chwili gdy Japonja ma przed sobą różne trudności, oficerowie
chcą poprzeć istotną politykę narodową spełniając w ten sposób swój obowobec

do

go

do Mandżurji.

syłany

Reuter

otrzymanych z Tok
nastąpił w chwili, kiedy
pociągr. Pułk ten był wy

pułku

załadowywano

Suzuki,
znany. Po piąte uderzono na lokal urzędowy marszałka dworu hr.
ie
mieszkan
na
no
skierowa
napad
skolei
Szósty
który jest ciężko ranny.
Wreszcie
ranny.
ciężko
jest
który
i,
Takahasz
finansów
min.
prywatne

wiązek

—

informacyj,

3-go

bunt

je,

(PAT).

według

walk

400

rów za r. 1932 i lata poprzednie.
|

WE

nrdynacy] familijnych
Projekt ustawy 0 zniesieniu Istnieje
pozatem przepis, że jeżeli
Pos, Miedziński zgłosił do łaski mar

szałkowskiej projekt ustawy © zniesienia ordynacyj familijnych.
M. in. ordynacja familijna może być
według tego projektu, zniesiona uchwa-

łą familijną, powziętą na wniosek

posia

w
ciągu roku od dnia wejścia w życie usta
ordynacji
zniesienie
wy, nie nastąpi
przez
strów

MiniRada
uchwałę tamilijną,
przymusowem
©
przepisy
wyda

, jej zniesieniu.

dacza ordynacji (ordynata).

politej w Berlinie
Nowy konsul Rzeczyrepos
stał konsulem Rzeczypospolitej w BerliP. Edward Kalisiewiez, kierownik
ferału centrali M. S..Z. mianowany zo

nie..

„KURJER*

z dnia

27 lutego

1936

roku

Sejm uchwalił budżet Państwa
w drugiem czytaniu
W

związku

z

porządkiem

dziennym,

rającynn pierwsze czytanie projektu
mleczarstwie, dokonano na wstępie
CZŁONKÓW
KOMI5JI ROLNEJ,
osób.
Kandydatów
do
tej komisji
marszałek

Car,

poczem

zawie

ustawy o
WYBORU

w

składzie

31

zaproponował

kilku

posłów

zgłosiło

kandydatury
dodatkowe.
Zarządzono
głosowanie o obliczenie głosów, a jednocześnie marsza
tek sejmu zmienił kolejność porządku dzienmego.

Budżet
długów państwowych
lzba przystąpiła do budżetu długów państ
wowych. Referent tego budżetu noseł HUTTENCZAPSKI

zobrazował

zadłużenia

państwowego

stan

i

charakter

zarówno

naszego

zagranicznego,

jak i wewnętrznego, zaznaczając m.
RYNKU
WEWNĘTRZNYM
stosunki

in, że NA
uporządku

je niewąltpliwie pożyczka konsolidacyjna, która
będzie wypuszczona w najbliższej przyszłości w
wysokości

600

miljonow

złotych.

Mówiąc O DŁUGACH ZAGRANICZNYCH
re
ferent zauważył, że pogłębiający się kryzys i
dążenia autarchiczne we wszystkich państwach
doprowadzają

do

coraz

większych

należy

oprzeć

na

własnych

HOŁYŃSKI

wygłosił

referat

o

najbardwziej

niezbędnych.

Wyrzucenie wszystkiego co jest zbędne, da
dopiero możność swobodnego rozwoju życia gos
podarczego i bytu.

Omawiając ZAGADNIENIA KREDYTU, spra
wozdawca stwierdził, że dolychczas oszczędnoś
ti szły z życia prywatnego, ale do niego nie wra
cały bezpośrednio i to był ten wielki hamulec w
rozwoju

naszego

życia

Przechodząc
CZNYCH,

stytutu

do

sprawy

mówca

badamia

gospodarczego.

OBCIĄŻEŃ

opierając

konjuniktur

się

na

i cen,

PUBLI

pracach

in

stwierdził,

że

w łatach ubiegłych dochód społeczny spadał 'sta
le, natomiast relatywne obciążenie społeczeńst
wa
wzrastało.
Stawki
podatku
dochodowego
przy spadającym dochodzie były kilkakr. podnoszene, a ostatnio dosięgały prawie dwukrot

nej

wysokości

stawek

z okresu

przedkryzysowe

go. A zatem coraz więcej przez te nodatki wy
ciąga się pieniędzy ód obywatela
i działalność
gospodarcza siaje się coraz turdniejsza.
Dlatego

mówca

dochodzi

do

wniosku,

że

2

jednej strony NALEŻY DĄŻYG DO REDUKCJI
NASZYCH WYDATKÓW, A NASTĘPNIE NALE
ŻY JUŻ DZIŚ PRZYSTĄPIĆ DO OPRACOWYWANIA REFORMY PODATKOWEJ.
Po

uzupełnieniu

referatu

kilku

drobniejszemi

wyjaśnieniami, poseł Hołyński wniósł
cie budżetu ministerstwa skarbu.
Następnie

zabrał

głos

Kwiatkowski,

który

w dłuższem

zrekapitaulował

momenty

i

pan

o przy ję

minister

skarbu

przemówieniu

zsyntetyzował

najważniejsze

i tendencje w ewolucji

naszego gospo

darstwa oraz nakreślił wytyczne naszych
nań w najbliższym roku budżetowym.

poczy

nań

(Prze-

w

najbliższym

mówienie

to

w

Następnie

skiego,
wynik

7 kolei

roku

po

CAR

na

marszałek

rok

1935/86

odesłał

i do

min.

obok).
Kwiatkow

zakomunikował

członków

komisji rolnej złożony
jekt ustawy © zmianie
na własność
państwa
teżności pieniężne, do
dowy projekt ustawy ©

na

podajemy

przemówieniu

marszałek
wyboru

bulżetowym.

streszczeniu

komisji

do

izbie

rolnej.

—

nowowybranej

przez posła CHYLĘ pro
dekretu o przejmowaniu
gruntów za niektóre na
komisji budżetowej rządodatkowych kredytach

specjalnej

komisji,

powo-

tanej dla rozpatrzenia projektu ustawy © war
townikach cywilnych — projekt ustawy w spra
wie zmiany ustawy © pocztach i t. p. w czacie

wojny.

Dalej

mówca

porusza

DYSKUSJA.

Pos. RAKON
zwrócił uwagę na to, by roz
piętość między niską stopą życiową mas a do
nie
szczytach*
na
„stojących
ludzi
chodami

być

może
wach.

u nas

większa

Zmniejszenie

tej

niż

innych

w

rozpiętości

państ

dałoby

nie

tylko efekt finansowy, ale przedewszystkiem
moralny. Mówca wnosi o wydanie okólnika,
zabraniającego używania aut rządowych na pry
watne potrzeby. Zgłasza też rezolucję, domagają
cą się zniesienia dodatków służbowych i funk
«yjnych oraz zasiłków i nagród, a, uzyskane
stąd sumy przeznaczyć na zwiększenie obronno
ści państwa.
|
Pos. gen. ŻELIGOWSKI
mówiac m. iu., o
przemyśle,

podkreśla,

że

słosunk*

panujące muszą ulec zasadniczej
póki przemysł nie będzie zdrowy
na

realnym

gruncie,

dopóty

obeene

tam

zmianie. Do
i nie stanie

państwo

musi

w

te sprawy wkraczać. Poseł opowiada się za obniżką cen kartelowych i zwraca uwagę na niew
spółmierność emerytur.

Pos.

KAMIŃSKI

cświadcza,

że ze

względu

na położenie geograficzne Polski i w związku
ze zbrojeniami naszych sąsiadów powinniśmy
nasz

budżet

raczej

zwiększyć,

sprawę

zapałek

doma

leśnym.

budowę

państwa

zwraca

się

m.

nacji

familijnych.

Winiosek

ten

Prezydent

ln.

z apelem

do

został

przyję

ty do laski marszałkowskiej.
Następne posiedzenie odbędzie się jutro o
godz. 11. Na porządku dziennym 3 czytanie
preliminarza budżetowego.

skarbowej w Poznaniu podsekretarzem
stanu w apie ste skarbu.
sma.
RWREGRROSACE SECA

Pamiętaj o funduszu
Obrony Morskiej!
a

NL

R

R L AL
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Zbieg włoski z frontu
etjopskiego w Brześciu
BRZEŚĆ n/Bugiem,

(PAT).

—

Na

staeji

Brześć centralny policją zatrzymała
osobnika
podającego się za obywatela włoskiego i legi
tymującego się poświadezeniem o rejestracji na
nazwisko Friderrieco Guirrini. Zatrzymany o056wiadczył, że zbiegł z frontu abisyńskiego. Poli
cja zbiega zatrzymała celem sprawdzenia poda
nych przezeń oświadczeń.

Program gospodarczy rządu
Dążenia aufarchiczne i chaos w międzynaro
dowych stosunkach i działaniach gospodarczych
wywierają potężny wpływ ma naszą sytuację
; pomnażają istniejące trudności-w akcji odbudowania I rozwoju naszege gospodarstwa Spoiecznego.

Jesteśmy

z natury

naszej sytuacji państwem

dłużniczer.

OBECNY

DŁUG WOBEC KAPITAŁÓW
ZAGRANICZNYCH.
Dłu; publiczny ł prywatny wynoszący okrągło 8 miljardów złotych, jest dość poważny.
Do tych obciążeń zewnętrznych dołączają się
nasze szezególne trudności wewnętrzne, . fak
strukturalne, jak i konjunkturalne.
DOCHÓD SPOŁECZNY
na Jednego mieszkańca
Całe gospodarstwo ma

jest u nas bardzo mały.
eharakter produkcji su-

rowcowej. Zrastanie się trzech dzielnic w. jeden
ftospodarczy organizm ustaliło kształtowanie się
kosztów własnych na podstawie 3-ch różnych
mianowników.
Powstające państwo wymaga
nńwego kapitału zakładowego.
Prócz tego w
zmienionej: sytuacji gospodarczej położenie wsi
! rolnictwa stało się szczególnie ciężkie.
Większość warsztatów przemysłowych 1 rzemieślniczych wałczy z trudnościami i deficytem,
handel

wewnętrzny

i

zewnętrzny

' wykazuje

wciąż [eszcze duże braki organizacyjne i kapilaiowe.
Rentowność procesów gospodarczych
straciła charakter generalny, a w konsekwencji
zaginął automatyczny sprawdzian eliminatyjny
wśród zdrowej iniejatywy prywatnej poczynania, pozbawionej podstaw kalkulacyjnych.
Różnica dynamiki gospodarczej
MIEDZY
ZACHODNIĄ CZĘSCIĄ POLSKI A WSCHODNIĄ, pogłębiła się i zaostrzyła. Premja bezwzględnej taniości została sparaliżowana przez
względną drożyznę.
6ełowo wyczerpany.

Rynek pieniężny został częBraki ustroju podatkowego.

wystąpiły w tej sytuacji z całą jaskrawością.
WALKA O NASZĄ POLSKĄ PRZYSZŁOŚĆ.
Walka o przebicie się z pod nacisku hasła
„równania

wszystkich

wdół*

ku

tendencji

„rów

nania człowieka, jego potrzeb kulturalnych {
materjalnych wgórę* jest trudna, uciążliwa i
przedewszystkiem hamowana działaniem prawa
hezwładności. W pracy naszej mustmy iść skon
centrowanemi etapami naprzód. Musimy jaknaj
czulej wsłuchiwać się w głos zdrowej opinji
kraju i odróżniać ją od małych niechęci osobistych, gdyż w uczciwej krytyce
znajdziemy
podstawę do

korygowania

błędów,

czy

niedo-

patrzeń.
Do najważniejszych zagadnień programowoaktualnych w nadchodzącym roku budżetowym
zalicza pan minister
WALKĘ O RÓWNOWAGĘ
BUDŻETOWĄ
PAŃSTWA.
Mówea przyznaje, że uchwalenie obecnego zró
wnoważonego przedłożenia rządowego nić jest
jeszcze ostatecznem rozwiązaniem zagadnienia,
Wykonanie tego budżetu nastręcza szereg trud

Po przerwie obiadowej toczyła się dyskusja
ministerstwa
uad preliminarzem budżetowym
skarbu.

STAMM

(Pat). Pan

Przemówienie wicepremjera Kwiatkowskiego na plenum Sejmu

budżecie mimisterstwa skartu, zwracając m. in.
uwagę na konieczność dalszej redukcji budżetu,
ale już nie mechanicznej, lecz drogą pewnych
strukturalnych zmian, przez stworzenie pewnej
hierarchji potrzeb i zaspakajania
przedewszy-

stkiem

Pos.

WARSZAWA.

R. P. mianował p. Ferdynanda Świtałskiego dotychczasowego dyrektora izby

przemysł
prywatny
gruntownej przebu

gając się obniżenia ich ceny i wysuwa postulat
uruchomienia produkcji drewienek
zapałczanych na kresach wschodnich, jako na terenie

restrykcyj.

Budżet
M nisterstwa Skarbu
poseł

i rękach.

wicem n'strem skarbu

p. ministra o obniżenie odsetek w ogólnym
obiegu kredytowym 'do wysokości najwyżej 7
dowy.
į
prot. i odsetek hipotecznych do wysokości naj
Pos. HERMANOWICZ,
omawiając potrzeby
wyżej 4 proc. oraz o rozłożenie spłat hipotecz
ziem wschodnich, podkreślił, że dotychczasowa
nych na 20 do 30 lat.
polityka centralizacji zakupów powinna ulec re
Na tem rozprawa została zakończona i przy
wizji w stosunku do ziem wschodnich, żeby оstąpiono do głosowania. Wobec tego, że ani do
żywić tamtejsze życie gospodarcze. Opłaty egze
preliminarzu budżetowego ani do ustawy skar
kucyjne na wschodzie powinny być zniżone-o0 : bowej nie było poprawek, marszałek na pod
$0 proc. Wobec
tego, że ludność na ziemiach- stawie regulaminu poddał oba te akty łącznie
wschodnich spożywa duże ilości samogonki i
i w całości pod głosowanie. W głosowaniu bud
denaturatu, które ją zatruwają, należy wprowa
żet w 2 czytaniu zosłał przyjęty.
dzić na kresach wschodnich
sprzedaż taniej
Odczytano jeszcze wniosek pos. MIEDZIŃwódki, pędzonej z ziemniaków.
SKIEGO z projektem ustawy o zniesienie ordy
Zdaniem
mówcy
nietylko
ale i etatystyczny wymaga

Po omówieniu pozycyj długów państwowych
referent wniósł o przyjęcie tego budżetu.

Skolei

mózgach

F. Świtalski mianowany

ności. Przejściowo stało się koniecznością opar
cle równowagi © wpływy nadzwyczajne Фтал
przez wprowadzenie specjalnych ograniczeń w
wydatkach, Te twarde konieczności państwowe
mogły znaleźć swe usprawiedliwienie jedynie w
fakcie, że na obranej drodze powstrzymałiśmy
budżet państwowy od podważania stałości na
szej waluty.
Pewna ważniejsza poprawa w kształtowaniu
“lę obu Stron budżetu zarysowała się dopiere
w styczniu br. Jeszcze korzystniejszy rezultat
tlaje porównanie pierwszej dekady lutego z tym
samym okresem roku ubiegłego.
Drugiem. podstawowem . zagadnieniem
dla
realizacji naszych planów odbudowy naszej po
zycji gospodarczej, to
SPRAWA
UPORZADKOWANIA
STOSUNKÓW
NA RYNKU PIENIĘŻNYM
|
t uporządkowanie zadłużenia państwowego. —
Ujemne objawy, wywołane na rynku zarówno
przez kryzys wewnętrzny, jak też i przez od-

pływ

kapitałów

obcych

w

pierwszych

latach

kryzysu, jak też i przez długotrwałą defieyto
wość budżeta, mogą być obecnie stopniowo opa,
nowane, a p", bankowy może być
"m"
ny.
Możnaby powiedzieć — choć to brzmi pik
paradoksalnie — że banki @а
spotegowania
„swej pozycji i działałności finansowej, nie pot

rzebują ani pieniędzy, ani złota. Jeżeli kierow
nictwo banku jest oględne i pomne swej odpo
wiedzialności wobec wierzycieli, jeżeli kłienci
banku spłacają sumiennie i terminowo zaciąg
nięte kredyty, to bankowi i gospodarstwu spo
łecznemu nigdy nie zabraknie pieniędzy. Pierw
sze przyczyny i źródła obecnego kryzysu leża
ty w obaleniu tej zasady. Musimy więc znaleźć
jaknajłepszy z możliwych sposobów uregulowa
nia i uporządkowania stosunków w zakresie
kredytowym. W tym zakresie państwo ułatwi
sytuację instytucjom kredytowym. Kto w spo

sób lekkomyślny

zaciąga

długi,

kto

inwestuje

bez rachunku, kto nie może być finansowo uzdrowiony, ten nie powinien być sztucznie utrzy
mywany przy życiu.
W dalszym ciągu p. minister Kwiatkowski
rozwija

PRO.

ZADŁUŻENIA

PAŃSTWOWEGO.

W związku z akeją roztoczenia kontroli i przy
gotowania planów spłaty długów bieżących. po
zostaje projekt zmian statutu banku polskiego
oraz możliwość skonwertowania po ohbustron
nem porozumieniu niektórych długów państwo
wych krótkoterminowych — na średnio i dłu
goterminowe.
Drugą

zasadą,

którą

rząd

obecnie

przepraco

wuje jest ta, by nawet
NA CELE NADZWYCZAJNE 1 INWESTYCYJNE nie wyczerpywać
w całości przyrostu kapitalizacji na t. zw. ryn
ku sztywnym. Newy plan inwestycyjny zaabsor
buje mniej niż 50 proc.
sum
zdrenowanych
naprz. w r. 1934, stworzy natomiast możliwości
zatrudnienia powyżej 100 tysięcy nowych pra
eowników. Stopniowo coraz znaczniejsze sumy
wolnych nadwyżek pleniężnych z tego rynku
będą kierowane do wolnej dyspozycji tych in
stytucyj, względnie na potrzeby prywatnego go
spodarstwa.
Wreszcie, rząd zmierza do zmniejszenia roz
piętości stopy procentowej między kredytami
uprzywilejowanemi
1
nieuprzywilejowanemi,
praz do wyrażniejszego podziała zadań pomię
dzy bankowością państwową i prywatną.
Trzeciem kapitalnem zagadnieniem, tworzątem naturalny programowy pomost pomiędzy
okresem dekretowym, a więe okresem mechani
cznych cięć i zastosowania nadzwyczajnych ob
ciążeń

na

rzecz

równowagi

budżetu,

a okresem

cać stopniowo

do obrotu

gospodarczego, mająe

właśnie obecnie szczególnie korzyytne możliwo
ei

lokaty, jaki niewątpliwie

się

nie

w

przyszłości

już

powtórzą.

Twórczej inicjatywy gospodarczej w państwie rząd prfagnie zapewnić jaknajwięcej szans
powodzenia.

Podjęte

będą
PRACE INWESTYCYJNE,
mające na celu wykonanie robót publicznych
najpilniejszych, wykończenie tych, które uprze
dnio zostały rozpoczęte, ożywienie ruchu budo
włanego oraz zapoczątkowane będą choćby w
skromnych rozmiarach prace, zwłązane z pod
niesieniem gospodarstwa wiejskiego, a przedew
kzystkiem drobnego rolnictwa.
Wreszeie rząd
rkierowuje nadał baczną uwagę NA POTRZEBY KRESÓW
WSCHODNICH,
jako
dużego
zbiornika sił ludzkich nie wyzyskanych w dosta
tecznej mierze, zarówno w zakresie produkcji,
jak i w. konsumicji.
W pracach szczegółowych podjęto już. decyż
je wstępne
W

ZAKRESIE

UPORZADKOWANIA

SPRAWY

PODATKÓW I EGZEKUCYJ,

ze zwróceniem przedewszystkiem uwagi na ko
nieezność usunięcia głównego źródła zła, t. j,
- nadmiernej liczby egzekucji i przepisów praw
nych. W akcji tej unikamy wszelkich nowych
obciążeń w kierunku rolnictwa i łagodzimy w
granicach możliwości uciążliwe spłaty, dotyczą
ce przeszłości. Natomiast zmierzamy do uchwy
cenia tych źródeł dochodów i obrotu, które
uchyłały się od obowiązku podatkowego oraz
domagamy się, by podatki bieżące były spłaca
ne jaknajsumienniej.
Gdy oglądamy z dalszej perspektywy cza
su na powodzenia i niepowodzenia różnych
narodów, to możemy z łatwością dostrzec, że
te narody | państwa odnosiły sukcesy gospodar
cze i polityczne, które miały zorganizować f
zachować w ciągu długich okresów czasu wze
rową, uczciwą i bezdeficytowa gospodarkę 5Кар
bu państwa i budżetów publicznych. W tym
właśnie elemencie leży kłucz dła
stabilizacjł
wałaty i stabilizacji warunków gospodarczych.
Jeżeli jestem przeniknięty jakąś tendencją, oświadcza min, Kwiatkowski, to jedynie tenden
cją wykazania, że pomimo wszystkich przeciw
ności, pomimo
nagromadzonych
trudności ł
oporu, Połska potrafi własnym wysiłkiem, wła

dalszym, jest
SPRAWA PODTRZYMYWANIA I SYSTEMATYsnemi ofiarami i własną pracą zmontować dok
CZNEGO WZMACNIANIA TEMPA ŻYCIA GOry, uczeiwy, bezstronny i oddany służbie pań
SPODARCZEGO, ZWIĘKSZANIA ZATRUDNIEstwowej, aparat skarbowy I potrafi
pokonać
NIA IT PRZYWRÓCENIA
RENTOWNOŚCI W.
zwycięsko obecne frudności materjalne i psy
PROCESACH PRODUKCJI I WYMIANY.
chiezne. Posiadamy jeden drogowskaz niezawod
idzie tu o nastawienie polityki na pewną lin
ny w tej pracy: społeczeństwo, reprezentujące
ję kierunkową i pewną stabilizację warunków
zespół
wartości
materjalnych i moralnych i
i zasad gospodarczych.
Najpłochliwsi
ludzie
skarb państwa, pomimo sprzecznych
nieraz
muszą się przekonać, że rząd poczyna nasta
postałatów doraźnych, tworza jeden ' współny
wiać na stałe cały aparat państwowy na pozy
organizm. Musimy więc wspólnie dążyć, by w
tywny stosunek ku tym, którzy podejmują pio " przyszłości skarb Rzeczyposnolitej był zasobny
nierską działalność gospodarczą, którzy powięk
w oparciu o narastaiacy dobrobyt społeczny.
szają pracę i produkcję, oraz obroty handlowe
Przemówienie ministra
Kwiatkowskiego w
w kraju i w eksporcie. Dlatego aktywa gospo
wielu miejscach było przerywane žywemi okla
darecze matrwe i ukryte obecnie powinny wra
skami.
Ė

į

Z frontów Etiopii
WARSZAWA. (Pat). Na podstawie wiadomo
ści z rozmaitych źródeł, PAT. ogłasza następują
cy Komunikai © syłuacji na frontach w Abisy
nji w dn. 26 lutego.
Z frontu północnego nie nadeszły jeszcze wia
domości o jakichś poważniejszych operacjach.
Według wiadomości ze źródeł abasyńskich, wo
jowmicy rasa Mulugeta mają trzymać obecn.c
w szachu wysunięte oddziały włoskie zmierza
jące do opanowania Amba—Aladżi.

Natomiast ze źródeł erytrejskich donoszą, że
zajęcie Amba — Aladżi spodziewane jest z gc
dziny ma godzinę i krążą nawet niepotwierdzo
ne pogłoski, że Włosi zdołali już tego dokazać.
Na południu, gdzie od pewnego czasu liczo

no się z ofenzywą włoską w kierunku Džidžiga,
doszło do. walk na froncie somalijskim, z czego
niektóre koła wnioskują, że posuwanie się Wło

chów

w -Ogadenie będzie odroczone

gdy opór Abisyńczyków w
zostanie całkowicie złamany.
działy abisyńskie stawiają w
ny opór pomimo <iągłego
bardowania przez samołoty

do chwili,

prowincji Sidamo
Narazie jednak od
tym rejonie dz'el
intensywnego bom
włoskie. Do szere

gu starć doszło wpobliłu studzien i źródeł, któ
re przechodzą

z rąk do rąk.

Korespondent Reutera w Addis — Abebie do
nosi,

ny

że według

Amba

komunikatu

Aladži o których

parokrotnie donosili, znajdują
kach Abisyńczyków.

abisyńskiego

zajęciu

wyży

Włosi

się jeszcze

już
w

rę

U

„KURJER*

z dnia 27-g0 lutego 1936

‚ Mamusiu, pomóż mi w nauce!

JI
Już w swej mówie programowej, wy:
głoszonej w Sejmie, szef rządu z całą
stanowczością

zwrócił

się przeciw

bo naruszające ład i bezpieczeństwo w
kraju — ale również i zapowiedział zde
eydowaną z niemi walkę, a zarazem

dal liczyć na żadne pobłażanie, bo znaj
dzie się potrzebna energja, by kres położyć każdej robocie przeciwpaństwowej,.

jak i mł:

nister spraw wewnętrznych mówili w
Sejmie, było tyłko wysnuciem logicz:
nych wniosków z materjału taktów i
spostrzeżeń, nagromadzonych ostatnio z
wyraźnie stwierdzających.
przesłanek,
lub też
karygodność takich wystąpień
tyłko planów.
Chodzi więc teraz o to, byśmy sobie

uświadomili te fakty i te prze:
na których rząd oparł swą de

ośrod

ostatnio zmienił taktykę.

postanowił działać w zakapturzeniu, pe
stanowił składać swe. kukulcze jaja.w

gniazdach cudzych, od soc jalizmu po u
zawołaniem
' grupowania ludowe. Pod
„wspólnego frontu'' podchodzi do klasowych

związków

i mniejszoś-

jak

chrześcijańskich,

wno

jak ra

ciowych, zarówno opozycyjnych,
zw. „prorządowych“.

ZA

POLSCB

W

UZNANA

zaró-

—

zawodowych

+

-Inne

i bielizna będzie
śnieżnobiała.

%

charakter
ktėra—-jak

stronnictwa,

CJĘA:

to min. Raczkiewicz określił — „znajdu
płaszczyzny ideowej na manowce

grupy

bardziej stacza

a „coraz

dywersyjnej,

się na drogi kolidujące z prawem”.
na stanowisku,

stanęła

Endecja

raju władzy

że do

A jeśli do tego dodamy

tylko na

się może

dostać

wszystko

zejścia z

je się na krawędzi całkowitego

gruzach obecnego ustroju w Polsce. 7го

li tajnej prasy, ulotek
podważanie autorytetu

zumiała. że legalna Arosa nie dotrze. Po
stanowiła więc — fak to min. Raczy
w sposób

zować

świadomy

życie

znań kryzysowych

przez

746

wypadkach

endecji

wystąpień

obejmuje

w

szereg

ostat-'

pozy-

listo-jak wywolanie rozruchów 20
kim,
zyńs
opoc
pow.
w
wole
Odży
w
pada
4 styćz26 listopada w Nowem Mieście,
Łodzi,
w
ia:
czn
sty
27
i
nia w Wilnie, 18

cyj.

QH

ow-|
3 lutego w Przystajni pow. częstoch
lute
17
,
sach
kola
Trus
w
go
lute
8
go,
skie
m.
go w powiecie koniński
Już z tego wykazu widzimy, że nie:
tu do

mamy

WARSZ. TOW. HANDLU HERBATĄ
Diugokęcki, W. Wrześniewski

padkowem

z jakiemś

czynienia

przy-

i,

a z świadomą

zjawiskiem,

celową akcją, dobrze zorganizowaną, a
zmierzającą do zmącenia spokoju w róż

Spółke Akcyino

nych terenach państwa.

"w Polsce
J. E. Hadżi
na

mującą
skrócie

Seraja Chan

otwarciu

prelekcję,
podajemy

koła

Szapszał wy-

Turkologów

którą
poniżej.

w

zaj-

obszernym

(Red.)

Wilno, naskutek swego wyjątkowe:
go znaczenia, zasługuje na szczególną:
wwagę ze strony orjenłalistów. Jeślibyś
my zrobili nieznaczny nawet wypad w
dziedzinę

historji,

spostrzegli,

tobyśmy

że Wileńszczyzna wógółe, a Wilno w
jeszcze z
szczególności, już oddawna,

czasów

Wiełkiego

Księcia Witolda

były

1398 Tochtamysz-Ghan szukał schronie
nia u Witolda, a miejscem pobytu Toch
tamysza na Wileńszczyźnie było miasto
Lida, gdzie Chan mieszkał w oddzielnym domu, który przez długi czas zachował nazwę. Dworu: Tochtamyszowe:
go. Nawet po pięciu wiekach mieszkań
cy tameczni wskazywali, że na tem miej
scu, gdzie w roku 1398 stała plebanja
rzymsko-katolickiego,
proboszcza
niegdyś stał Dwór Tochtamysza.
Istnieje również wskazamie historycz

ne na to, że założyciel Krymskiej
stji

—

Chadżi-Girej

Chan,

Dyna

urodził

się

nie gdzieindziej lecz właśnie w naszych
Trokach, (wskazanie Michała Litwina),
i udało

mu

się ustalić władzę

swoją

na

Krymie li tylko dzięki pomocy Wiełkie-

ściśle związane z krajami i narodami
Ordą i
muzułmańskiemi, — ze Złotą
posiadaWitold,
.
Chanatem Krymskim

:
go Księcia Witolda.
W późniejszych czasach, gdy nasku-

szyzny tatarskiej i udzielający u siecarewii
schroniska chanom
bie

leńszczyźnie, gdzie na utrzymanie zosta
dawniejsza rezyła mu przeznaczona

jący

czom

ogromne

tatarskim,

stosunki

wśród

dotkniętym

ręką

starlo-

tek rozruchów mnmsiał uchodzić z Kry-

mu, znów

znalazł schronienie tu, na Wi

dencja Tochtamysza — Lida, której on

w ciągu lat pięciu był starostą, zaś w ro
każdej sposobności, aby
i
1443, przy pomocy króla Polskiego
ku
Krymu
spraw Ordy i
Księcia Kazimierza, ponowWielkiego
i
wanych,
protego
swych
przeciwko konkurentom "nie został wyniesiony na tron przez Ta
tarów Krymskich. Sam ceremonjał pow
do zajęcia tronu chanów.
ukoronowania Chana został do
tėrnego
roku
w
że
Jest ogólnie wiadomem,

' gu, korzystał z
się wtrącać do
podtrzymywać
pomagając im

sta

zmierza endecja:

I tu właśnie zbiegają się, tu łączą się
oba biegunowo przeciwne, oba skra,nc
żywioły: komuna i endecja. Metody stosują różne — ale ceł przyświeca im jeden: im gorzej w Polsce, tem lepiej d!at
koncepcji „rewolucji socjalnej” lub roz
pamoszenia się stronnictwa narodowegc
i jego przybudówek lub filij, uzupelnio
nych rasistowskiemi wynalazkami.
Dłatego też rząd musiał powziąć de
cyzję i jasno tę decyzję w Sejmie podał

do wiadomości całego społeczeństwa.
Dziś, po uświadomieniu min. Race.

kiewicza, endecja probuje udawać nie
wimiątko... Więc gęsto tłumaczy się, że

nie

to przecież

członkom,

swym

chy

i napady,

tak

zlecenie

dawała

ona

by

organizowali

jakby

rozru

była

nic

ta

stwierdzone licznemi wyrokami sądowe
mi, nie ona organizowała różne ,.przy
czy
„O.N.K.*
rozmaitych
budówki'

„nar.-socj. partyj“, nie ona kolpoc: wa

ta

paszkwilową

„literaturę

ulotkową

Р
lt. p.
Ale już szczyt tupełu osiąga eudec ja,
kiedy broniąc się teras "przed tea. że
właściwie poza antysemityzmem nic ją
w państwie nie obchodzi, a zwłaszcza
nie interesuje się tak doniosłemi zasad
nieniami obrony narodowej 1.przysbasobieniem

zycję,

wojskowem

by...

endecji

przysposobienie

ue!

służby
ByłoLy

w'c

sławia

areadę

młodzieży

dó

ogrod.ikiem.

Piękn'"vv

propo

oddac...
zaszczyt

cbiony państwa.
:e iak, jakby... kotia

"an wygląds"
ne

—

w

ustano

«gród

po-

»

Nie. Endencja dziś gdy prześw eta
zostały jej zakusy, jej metody dzia-

łania.

znalazła

::.ę

poza

nawiasete

lych

sił twórczych, które busiewać mają rzy
szłość państwa.
Zespół, który
— jak to min. Raczkie
wicz określił — „znajduje się na krawę
dzi zejścia
z
płaszczyzny organizacji
ideowej na manowce grupy
dywersyj
nej”, nie ma prawa oddziaływania na
pokolenie, dojrzewające w wyzwolonem
krwią i trudem najszlachetniejszych pań
stwie.

:

Słowa ministra, mamy wrażenie, są
ostatniem ostrzeżeniem, Zresztą, wielu z
działaczy ,„narodowych'* myśli to *a:no

o taktyce

swych

przyjaciół

i pupilów.

Wiele o tem mówiono na ostatnim Zjeź
dzie Rady Naczelnej tego stromni:twa.
Sami jednak będą pili piwo — które
M.
sami nawarzyli...
Г

Język turecki
głosił

to jasny nam

chji.

podburzających wy
rozpowszechniania
ułotek, paszkwi
nych
egal
niel
.
ictw
dawn
it. p.
Wykaz

jakąkolwiek

zamętu w państwytworzenie takiego
dowi i anarrozkła
uległo
życie
by
wie,

administra

gwał
104 wypadkach zbiorowych aktów
nych
idual
indyw
h
dkac
wypa
!
tu, w 546,
zebne”
takich aktów, w 324 wypadkach

w

wśród

—

je się cel, do którego

cyjne i sądowe były zmuszone wystąpić
w
przeciw stronnictwu marodowemu

zakonspirowanych,

sprawuje

władz państwowych

W ubiegłym roku, od I styeznia do
r., władze

wyciecz

kto

publiczną

funkcję

tej akcji.
1935

i nieustanne

ki przeciw każdemu

".
kolidującą z kodeksem karnym akcją
czasu
zego
dłużs
Jesteśmy już od
30 września

orgje paszkwi
i t. p., wieczne.
władz w prasie

jawnej i podziemnej, stałe szerzenie nie
wiary w odporność Polski wobec do-

„zanarchi-

—

Sejmie

w

stwierdził

wicz

nich miesiącach

NAJLEPSZĄ

+

zupelnie tło i inny

działalność

ma

lów

HERBATA
„z KOPERNIKIEM*

A.

w gorącej, potem
w zimnej wodzie

rax

trzeba

I z tą wlašnie maskaradą
na zawsze skończyć!

świadkami

zamętu.

Komunizm

gotować bieliznę,
płukać najpierw

jest silmie uod-

zrzeszeniach — socjalistycznych,
wych
tudowych, mniejszościowych — dokonu
je się robota, mająca torować drogę źle

'estrzegł tych ostatnich, że nie mogą na-

ków

rozpuścić go w zimnej
- wodzie, 15 minut

wystarczy

użyciu:

pojętej rewołucii socjalnej, a więc robo
i
ta antypaństwowa.

się zakusy przeciwpaństwowe,

wszełkich

spo-

porniona na przenikanie tych haseł —
o ile one oczywiście występują w. formie.
„nieskażonej”. Ale tu mamy do czynienia z maskaradą chytrą, w legalnych or
gamizacjach lub też rozmaitych lewico-

strukcji ujął ostatnio minister
spraw
wewnętrznych p. Władysław Raczkie.
wicz w ramy konkretne. Nietylko scharakteryzował te środowiska, z których

zlikwidowania

różnych

Oczywiście, polska atmosfera nie da-

Zagadnienie wałki ż czynnikami de-

cyzję

do

je się „skomumizować*,

premjer Kościałkowski — aby państwo
miało stać się terenem walk, wywoły_ wanych odruchami
czynników
niepo
czytalnych, prowadzących tylko w jed
nym kierunku: do anarchii.

dobrze
słanki,

międzynarodówka

ru i czyni z nich swe powołne narzędzia.

ny radykalizm nacjonalistyczny.
„Nie
możemy dopuścić — oświadczył wtedy

To, co zarówno szef rządu

н

tecznych i politycznych organizacyj, ku
si i znieprawia ludzi"słabszego charakte *

TOZ-

kładowej robocie, przeciw próbom zamętu, idącym z rozmaitych ośrodków,
ad skrajnej lewicy radykalnej po skraj-

wywodzą

Nalpiękniejszy obowiązek matki — to wychowanie dziecka. Ale jednocześnie musi się
troszczyć, o gospodarstwo domowe ibieliznę,
która zawsze powinna byćczysta. Jakżełatwo
jest pogodzić jedno z drugiem,jeżelido prania
używa się Radionu, który jest taki łatwy w

| Pod cudzą więc firmą pcha się trzecia

r.

pełniony
taj,

w sposób nader uroczysty tu-

Wilnie,

w

skąd

się udał

w

otocze-

niu wspaniałej świty do Krymu.
Jeżeli do wszystkiego wyżej powieogólnie
wiadomości
dzianego dodamy
do 'nie
iu
zagarnięc
em
pierwotn
o
znane.

woli 1 osiedlenia na Litwie Tatarów, a
uastępnie, o masowych emigracjach ich

współbraci ze stepów i osiedleniu się
tutaj, to zobaczymy, że od najdawniej-

szych czasów tutejsze kresy Polski dzisiejszej

grały

nierwszorzedną

sprawie stosunków

-zd

rolę w

Światem tat»

skim. Skutkiem tych odwiecznych sto
sunków państwa Litewsko-Polskiego z
Ordą i Chanatem Krymskim mamy tutaj żywe pomniki — dzisiejsze gminy
tatarskie i karaimskie, nie mówiąc już
o olbrzymich starych cmentarzyskach,
pokolenia /ich
całe
które pochłonęły
przodków.
Dla obu tych narodów Wileńszczyz
na jest ośrodkiem i dotychczas zamiesz
kują

tutaj

ich

zwierzchnicy

duchowni,

przy których są ześrodkowane i zarządy
ich instytucyj religijnych i kulturalneoświatowych.
Chociaż Tatarzy ku końcowi wieku

XVII już całkiem zapomnieli swego jęKarazyka ojczystego, lecz w ustach
mociągu
dalszym
w
tutaj
brzmi
inów

wa tiurkska, przyniesiona przez przod
ków ich z dalekich stepów Kipczaku.
Badania języka Karaimów tutejszych
nauka zawdzięcza wielkiej powadze nau
kowej w dziedzinie lingwistyki turec-

kiej,dr.

Tadeuszowi

Kowalskiemu,

pro-

fesorowi Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
który wzbogacił turkologję swą wyczer
pującą pracą p. t. „Teksty karaimskie

w narzeczu trockiem*

(Kraków r. 1929).

Wićloletnie
sąsiadowanie
Polski z
Chamnatem Krymskim i Turcją
i nieprzerwane stosunki wzajemne narodów
jej nie mogły
mie pozostawić
śladów
swych u nas, bądź w pozostałościach ję
zykowych, bądź w kulturze materjalnej,
bądź w zabydkach piśmiennictwa. Liczni filolodzy wskazują na te ib inne na
leciałości językowe tureckie lub tatar-

skie w postaci poszczegómych wyrazów.
obecnie używanych w słownictwie polskiem; uczeni wskazują i na zapożyczanie w dziedzinie urządzeń
domowych,

(umeblowamia), oręża i innych
przedmiotów, jak maprzykład: wspaniałych
kontuszów, siodeł i innej odzieży i oręża,

używanych

w

starożytności

w

Pol-

sce. Ślady tych zapożyczeń są widoczne
w deseniach

tkanin
mów.

i zabarwieniu

i dzisiejszych
W

większości

starożytnych

wspaniałych
księgozbiorów

kiliPol

„KURJER%

z dnia 27-go łatego 1936 r.

Kryzys i nedza w dawnej Polsce
którzy

Obie plagi współczesnego życia, które то7rosły się do rozmiarów i potęgi klęski ustrojowej, były znane w Polsce już na początku
XIX wieku. Polska, jako kraj wówczas niemal
wyłącznie rolniczy, była bardzo zaintęresowana w wywozie swoich produktów i jej polityka,
nawiasem

mówiąc,

ospała

i nieudolna,

poszła,

oczywiście, w "="
zdobywania
rynków
zbytu.
Ówczesne dzienniki śledzą pilnie te sprawy, podając do wiadomości publicznej najważniejsze
wydarzenia

w

tej dziedzinie,

Nie

mej
zą

dziwnego,

Warszuwie
korzee:

żyto

gdyż

na

notowano

takie ceny

od

12

11

potrzeb-

przednówku

do

złotych,

od 20 do 21, owies od 6 do 7 —

w

na

ва-

zboże

pszenica

przy cenachi

na
mięso
niedostępne
dla
szerokiego
ogółu,
9 groszy za funt, a na ne produkty, sprowadzane z zagranicy: kawa „ordynaryjna, t. j.
w gorszym gatunku 65—57 złotych za kamień

f24 funty), cukier przedni 46—48 zł., ryż 14—15
zł, oliwa 47—48 zł,
e
42—44 zł. —
wszystko za kamień i t£ @
Ówczesna

polityka

gospodarcza

zawiodła

widocznie na wielu frontach, gdyż w prasie za
czynają się ukazywać coraz częściej alarmu jące
artykuły, które w zestawieniu publicysty jednej
z najbardziej poczytnych gazet wyglądają tak:
„Od kilku tygodni czytujemy w sza„eawnych pismach rozliczne uwagi: nad
upadkiem kredytu, nad zapobieżeniem uhóstwu krajowemu, nad położeniem tamy
zbytkom przez podwyższenie cła na płody zagraniezne
lub zupełne owych zakazanie i t d. Wszystkie te rozprawy
kreślone są zapewne ręką gorłiwych o
dobro Ojczyzny Obywateli, lubo niektóre
z nich,

mniej

są

zgodne

z zasadami

stej ekonomji politycznej. My
strony, radzibyśmy także choć
cząstce

przyłożyć

się

użyteczną

czy-

z naszej
w małej
radą

do

powszechnego dobra; ale szczupły zakres
uaszego pisma nie pozwala nam szeroko
się rozwodzić*.
Nędza jako zjawisko niezależne od tych
form kryzysu, nie wyrażała się w skrajnem zubożeniu, ogarniającem stopniowo różne warst-

ul.

Miodowej,

— Powiedź mnie, pante Ładysław, co to jest
takiego, że chtóra jest blondyna, dek nie jest
temperamentowa,

a

,ghtóra.

jest

bruneta,

dek

prosto ogień, war...? — medytował pan Michał
Szklanko, siedząc z panem Wincentym Taraszko w przytulnej knajpeczce na Zarzeczu, przy
butelczynie „legalnej państwowej monopołki.
—

Najgorsze

rude

— odrzekł

ponuro

pan

Wincenty Taraszko, którego żona odznaczała
się ognistym kolorytem uwłosienia i zdradzała
go z każdym subłokatorem, a i z innymi też.—
Rude

dek

rokował

prosto

judasze,

więcej

nic

—

zawy-

siorbając z kieliszka.

- Nu tak to tak... pij pan, wszystkoż weselej jak tego truneczku pokosztujesz, ale cóż
to, patrzaj pan, zmyślili? Jakiści tydzień trzeżwości ogłaszają?.. Ach nia żyjen ja na świecie.
Znacz sia nia pij wódki? Tejże samej państwo-

wej monopołki? Żeb ich... kaczki. Patrzaj ci te
co ob tej trzeźwości gadajo, ci ony same wódki
nie siorbajo? Nu a kiedy nie ta prosta, dek
wino zamorskie najpewniej... a ty prosty narodzie, nawet tej pociechy tobie žalujol... Niechaj, znacz sia, ani fileczki radości, tyłko siedź
w jamie i kiszki wypruwaj w robocie, w czarnej... — zachlipał, bo już miał „do miary” spirytusu.

s

wem było żebractwo, które po Uługich latach
wojen napołeońskich w mniemaniu współczesnych przybrało zastraszające rozmiary. Dla nas
niżej przytoczone cyfry wydałyby się spewnoś-

-— Prawdy, — odrzekł pan Taraszko — ale
najwięcej mnie ciekawi sia, jak ony, te co chco
żeb wódki nie pić, jak ony tak śmiejo naprzeciw Państwu? Naprzeciw rozporządzeniu postępować? Toż prosto, uważasz pan, anti pań-

«ią

wy

społeczeństwa.

Jej

nieosiągalnym

nego

jedynym

ideałem

tem bardziej, że nędzę

prawie

przeja-

dobrobytu

społecz-

stwowa

zwalezały

skutecz-

nie co? Nu
nazywa sie,

nie liczne towarzystwa dobroczynne i zakony
klasztorne; nie potrafiły one zmóc tylko tych,
którym już zasmakowały nieróbstwo i włóczęgosiwo.
Zresztą i żebrakom
nie powodziło
się źle,

Boże

ich

100.000

przeszło;

u

nas

w

robota...

zdrowie,

należy

się

Łukiszki,

tańsza

wódka

ustanowili

i ludzie dzięki

Bogu

teraź-

więcej

mogo

TEATR

NA

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvV

polega na starannem ich ufrzymaniu.
powietrze

i na

noc

należy

aikającym

ski,

w

Krakowie,

chiwum

a szczególniej

Państwowem

w

w Warszawie

Ar-

aż

do naszych czasów przechowały się set
ki
sułtańskich
firmanów,
chańskich
„jarłyków* i innej korespondencji dyplomatycznej Turcji i Krymu z Rzeczypospolitą, w cierpłiwości oczekujących
na swych badaczy. Nietylko w Krakowie i Warszawie, lecz i tutaj w Wilnie,
w bibljotece Uniwersytetu Stefana Bato
rego, leży cała plika takich niesklasyfikowanych „jarłyków* i innego rodzaju dokumentów.
Nawet dla głębszych
studjów
nad

ZSSR. znajomość języka i narzeczy tureckich jest niezbędna, albowiem należy
pamiętać, że w skład Związku Sowieckiego wchodzi do dwudziestu miljonów
ludności, pochodzenia tureckiego, stano
wiącej samodzielne
niby republiki, a
mianowicie: Tatrespublika Baszkirska,
Krymska, Kazakstan (Kirgizi), Azerbaj-

dżan,

Uzbekstan,

Turkmenistan

i inne

drobniejsze okręgi samodzielne.
Aby się bliżej zaznajomić ‚ 7 całym
tym materjałem, trzeba
przedewszystkiem pozmać język tych dokumentów —
język turecko-tatarski. Kiedyż, jeżeli nie
teraz,w Polsce odrodzonej, powinni się
znaleźć ludzie, mogący poświęcić swą

wiedzę, swą pracę dla badania i studjów

w

tkanki

ręce

udeli-

skóry.

muzułmańskimi

są

siadami, wtenczas, gdy jej granice histo:
ryczne sięgały od morza do morza?...
Z prac historycznych i dokumentów
archiwalnych
widzimy, że Połska już

oddawna interesowała się religją, histór
narodów

muzułmańskich.

Przy kancełarjach królów polskich zawsze znajdowali się łudzie, znający:
do
brze języki wschodnie wogóle, zaś turecki

w

szczególności.

W. „Pismach

hi

storycznych* Władysłwwa Smoleńskiego
znajdujemy bardzo ciekawe wiadormości o tem, że w dobie zapasów wojennych

uczyli się języka tureckiego synowie ma
gnatów. Są wskazania, że zbawca Europy Król Jan III
zwycięzca wielkie
go wezyra Kara Mustafy
Paszy
pod
Wiedniem doskonale władał
tureckim, którego się nauczył,
szcze hetmamem.

połykając po

drodze

Z

a

my...

nie,

nie

będzim

ani-ni.

W

składach wódka lęży, butelek coraz więcej. a
pijaków coraz mniej...
až i zewszystkiem niema. W ta pora coż zrobi sie? Monopol zbrankrutuje. Skarb państwa szkoda wielka poniesie, z czegoż te pieniędzy weźmie? Dzie ich

najdzi? A to bratuńki wielkie milejony... Dek
znacz sie, na mój prosty rozuia nia leź w
robota, bo chto podwiedzie i jak widzisz

komunisty

zaliczy,

w gazecie donos

da, i pomaszerujesz
niechaj,

dasz

na Łukiszki.

komu

w

geba,

ci

na

ta
w

ciebie

Podpijesz,
tak

nu

nożem,

to

wielka ważność? Posadzo na kilka dni, a "jak
šwiadki dokažo že w pijanym widzie zrobil, to
| puszczo odrazu, żę znacz sie „w afekcie“ zrobit i nieprzytomny...
A jak ty zwalisz cały
monopol...

oho...

będzi

tobie

że

taka szkoda:

dlą Państwa i ubytek zrobił — dowodził ra”
raszko nie bez zdolności do czystej logiki.
-- Nu żesz nia mogo tak wszystkie odrazu
przestać pić, — oburzył się. pan Szklanka, wychyłając pół szklaneczki jednym łykiem — jedne przestano inne nie, i będzi wilk syty i, jak
to mówio, koza cała, ty pij, a ja nie będa...
nie, ja będa, a ty nie pij! Ž

1 — A żeb ty'skis, cóż to za porządki? Kiedy
mówion

tobie

przestano,

a

nie
to

pij,

dek

jednemu

niechaj wszystkie

tak,

a

tamtemu

ina-

A

jednak

niektóre

nasze

instytucje

lubią

o-

kazywać... wyjątkową łaskę.
Zdarza się, że po jakąś miesięczną nalężkskE
inkasent zapomina PY WR
przez dłuższy
czas.
Suma rośnie i wreszcie przerasta „dyspozycyjny budżet* dłużnika.
Instytucja zgadza się rozłożyć zaległość. na
raty. Nic w tem dziwnego, to się przecież obec
nie szeroko praktykuje.

A jednak

niezawsze...

Bo oto przychodzi kto inny z takim samym»
długiem na sumiieniu i propozycją na języku.
I mic. Dyrekcja pozostaje niewzruszona. Abonent powołuje się na konkretny wypadek.
— Owszem — pada odpowiedź — tamta
osoba prosiła, uwzgłędniliśmy więc, ale pav
żąda...
Tu już i „savoir vivre' * czuje alsię do luftu.
Żadne

najbardziej

wyostrzone

poczucie

grzecz-

ności nie przewiduje takich zróżnicowań.
Tu jest chyba co innego. Poprostu swoiste
„uduchowienie' martwej litery prawa i wprowadzenie towarzyskiej selekcji do niewzruszonych, zdawałoby się, przepisów.
:
Ale jak ma postępować skutecznie przeciętny biedny klijent, ma żądać czy prosić, a.

może błagać?

|

amik.

rozporządzeniu

rządowemu

rob,

skar

co

Humor

zagraniczny

Ja

będa
za

pić

stołek,

—

odwrzasnął

łeb

rozwala

Taraszko,

jak

nie

dasz.

Ja dobry Polak, naprzeciw rządu występować
mie będa! Jest monopoł,
dek znacz sie pić
trzeba!

nad temi zabytkami
starożytności
—
kwiadkami byłych
stosunków
Rzeczy-

ją i językiem

potanieje,

—

Prałatów, prze-

pospolitej ze swymi

policję, czy po laskę, czy

wyjdzie,

To samo tyczy się peżwiicie sytuacji petóie
ta. Tu już jednak pożądany jest, pewien umiar
—choćby w myśl staropolskiego ostrzeżenia: „na |
krzywe drzewo wszystkie kozy skaczą”.
Prawda, że serdeczno-tkliwy ton miękczy
nieraz nawet kamienne serca urzędniczych półbogów — interesant jednak mie łubi i nie ma
Tak, znacz sie, zrobim, jak ony radzo
te 'doch:* * powodu uderzać 'w lament tam, gdzie może zatory i dobre ludzie. Nia pijem. Niachaj jeszcze
łatwić sprawę oficjalnie.

chwytając

Przed wyjściem

natrzeć

katniającym i wybielcjącym Kremem

kal, czy pójdzie po

też poprostu
skruchy.

— А żeb ty świata nazajutro nie widział
zawył Szklanka, porywając za butelkę. — Ja
będa pić, a ty, Świnia, woda z pod pompy lej
do garła, wot co.

TAJEMNICA PIĘKNYCH RĄK
na

No i naturalnie konsekwencje są za każdym
razem inne. Bo pewno, że facet wreszcie wyjdzie, ale przecież chodzi i o to, co pocznie za
drzwiami. Czy zawróci i będzie demolował lo-

się, po moje-

bu państwa piniędzy pożałuj to i obaczysz
będzi... obaczysz — ryczał Taraszko.

REWIZOR
У

znacz

Wysubtelniony „savoir vivre" i umiejętność
odpowiedniego znalezienia się w każdej sytua- ..cji — to niewątpliwie zalety niezmiernie cenne.
Jakże wiele' APE od tonu. „Proszę zostawić made PE. , „nie wypraszam, ale proszę
won“, „won“, „paszol won'* — oto, maleńka ilustracja, jak można żądać tej samej rzeczy, lecz
z różnem nasileniem grzeczności.

mu, Rząd chce żeb ty brat moj więcej pił...
a tu jakieści poćciwe ludzi naleźli sie i dawaj
» lamentować, że tobie, znacz sie, ontroby spuchno, że toble mozgi sparaliżuje, że tobie djabły
brzyśniwać sie będo, że dzieci pokręci i czort
wie co nastąpi na pijaka... Nu dek patrzaj;
niechaj my wszystkie dziś odrzeknim sie wódki.

Naprzeciw

POHULANCE

Dziś o godz. 8-ej wiecz.

+

popić, poweselić sie... Nu

Lądać, prosić, czy błagać?

czej?... Ja będa pić, a ty sobie słuchaj kazania!

+ AADADADAADAAAANRADARAAADAAĄAAADAAAAAAAŁAAAŁ?

War-

szawie (na 104.346, mieszkańców — dane z dn. 26. V. 1820 r. — uwaga red.)
oprócz kilkunastu
młodych żebraków,

Prosto

bo jakżesz? Monopol Państwowy
wódka sprzedaje, jeszczę, daj im

niejszo poro,

zwłaszeza w Polsce. Oto, jak opisuje ten stan
rzeczy następująca notatka z czerwca 1820 r.:
„W tym czasie w całej Europie na
blisko 186 miljonów ludności liezą 12
miljonów żebraków, w samym
Paryżu
jest

Emausu, w Czeeniakowie, na Bielanach
1 t. p.: korzystali nawet w przeszłą s0botę, obsiadając przejścia przy moście,
na który tylu spieszyło gości, jeden dowcipny żebrak przechodzącym tego wieczora dla puszezania wianków Pannom
życzył szczęśliwej wróżby i mówią, że
zebrał do siedmiu dukatów.
'Е. В.

и

uwagę:

„Daj Boże, aby się to nader
ne- sprawdziło życzenie!*

przy

Tydzień
tr zeZWwOosšci

naprzykład:

„Podobno w Hamburgu robią liczne
kontrakty na nasze płody rolne...*
Korespondent
zaopatruje
doniesienie
w
charakterystyczną

najczęściej

natrętnie a nawet z facecjami
Sk
ja się o wsparcia, dzięki gorłiwemu Towarzystwu Dobroczynności,
może najamniej widzimy nędzarzy, włóczących się
po ulicach od wszystkich stolic. Jednak
przy każdej zdarzonej okoliezności można ich wielu widzieć, jak np., podczas

językiem
będąc je

Dodać możemy, že historja pržecho-'
wała nam nazwiska nietyłko krėlėw lub
magnatów, lecz i zwyklych šmiertelni-

Dalszy ciąg rozmówki łatwo odgadnąć. Polała się reszta wódki i trochę krwi serdecznej,
przyjacielskiej. Pogotowie, komisarjat, protokėt..: znamy na pamięć...
‘ Ка

Kochanie, gdyby tylko twoje spojrzenie było
inne! Nigdy dokładnie nie wiem, czy twój
wzrok wyraża miłość, czy też zjadłeś coś niestrawnego na obiad.

towarzyszyli

W owych czasach trudno było europejczykowi, pogardzanemu
przez Tur-

do Konstantymopola

rakterze tłumaczów:

Dąbrowski,

w cha

Kawec

ki i Włodek; za Jana Kazimierza funkcję sekretarza 'do redagowania i prze

kładania pism wschodnich pełnił Kazimiierz Zajerski; później, za Sasów i Sta

ków giaurowi, nienależącemu do korpu-

su dyplomatycznego, mieszkać w Konstantynopolu. Trudno było obcować z
muzułmanami,

nie

wywołując

w

nich

nisława Augusta niestety spotykamy na

wrogiego uczucia fanatyzmu.

Samo uka

tych stanowiskach specjalistów wyłącznie pochodzenia obcego. Augustowi III

zamie się na ulicach,

placach

i rynkach

Stambułu człowieka

ubranego po euro-

wysługiwał
towskiemu

pejsku, już było powodem wzburzenia
wśród ludu. Przeto uczniowie „Polskiej
Szkoły Orjentalnej w Stambule“ musie

się markiz Giulani, Poniabyły kamcierz Rzeczypospo

litej Weneckiej, Antoni Łukasz Grutta,
oraz Hebert, Czerkies i Zygmunt Pohl
Pangali. $prowadzano ich umyślnie 2 za
granicy i wynagradzano hojnie.
Pomysłow y Stanisław August nawef
powziął zamiar założenia w Konstanty
nopolu szkoły języków orjentalnych,
którejby się młódź polska sposobiła ' do
potrzebnej ojczyźnie swego czasu usłu
gi. Wykonanie myśli powierzył Karo
lowi

de

Boscamp,

którego

wkrótce

po

wstąpieniu na tron w misji dyplomatycznej

wysłał

do

Porty. Polecił

mu

za-

li się też ubierać w stroje tureckie. I rze
czywiście, w budżecie tej szkoły figuru
je pozycja: „wydatki nadzwyczajne, jak
jednorazowe wypłacenie każdemu z ucz
niów 300 piastrów na strój orjentalny,
wynajęcie

na wsi na wypadek

domu

za

crazy“ i t. d.
Wiele z tego co w piżesitośi było
trudnem w naszym wieku stało się łat- wem. Dziś dla nauki języka tureckiego |
nie trzeba jeździć do Stambułu, przebierać się we wschodnie szaty, narażać się

brać z sobą z Warszawy na kierownika
szkoły Zygmunta Ewerhardta;
obiecał

na choroby zakaźnei t. p. Obecnie nau

wyszukać

do Konstantynopola

mu, tu w Wiłnie

zyka tureckiego, perskiego i arabskiego
przy kancełarji Zygmunta III był Dzier-

młodzież chętną do nauki języków.
* . Szkoła ta, jak wiadomo, istniała od

też w Warszawie.

żek;

1766 do 1795 roku

ków

skich.

dragomanów

Naprzykład

t.

j. tłumaczów

dragomamem

Krzysztofowi Kor

pol

do ję-

Zbaraskiemu

i wysłać

t. j. trzydzieści lat.

kę tę pobierać

możemy

w

do-

lub w Krakowie,

u siebie

czy

|

Hadżi Seraja Chan Szapszał.

„KURJER% z dnia 27-go lutego 1936 r.

Wywiad

z Kuratorem_O.: S$. Wilenskiegolp.

W. ostatnich miesiącach wielokrotnie
poruszana była w prasie sprawa oświaty
pozaszkolnej. Były pogłoski, że w związku z kryzysem szkolniotwa powszechnego
i niewymownemi trudnościami finansowe

mi, dozna

znacznych

ograniczeń

dzi. Np. na trzystopniowe kursy dla do
rosłych uczęszczało biisko 3200 Białoru
sinów. Metody postępowania naszego w
tym

dział

-— W jaki sposób kształtuje się prak-

oświaty pozaszkolnej. Pogłoski te okazały
się nieistolnemi, gdyż jak wiadomo za-

równo minister oświaty prof. Swiętosław-

Jest

1934-5

państwowemi i społecznemt w ua

i dotyczy

i zrozumiały

dla wsi.
— Z jakimi czynnikami państwowymt
i społecznymi współpracują władze szkol
ne w dziedzinie oświaty pozaszkolnej?
Przedewszystkiem współpracuje Ku:
ratorjum ściśle z samorządem

terytorjal

ty Pozaszkolnej, w których uczestniczą
również przedstawiciele organizacyj spo

szkol-

Związek

ne zebramie

spółdzielczemi

Nauczycielstwa

65

na komple-

sprawozdawcze,

kiej zrezygnowały wtedy
nych

na

którem

Dążenia

w bieżący

cego roku szkolnego na podstawie

częś.

ciowych materjałów i bezpośrednich
spostrzeżeń w terenie stwierdzić możma
już

obecnie,

że praca

nie

załamała

—

Jakie

są

zamierzenia

Kuratorjum

na przyszłość?

z

któremi

szkolne,

zgodzą

współpracują

wła”

się na takie ujęcie pro-

gramu oświaty pozaszkolnej. Zostaną te
dy opracowane szczegółowe programy
dła każdego powiatu na trzy lata a ogól.
ny na następne trzylecie. Po przeprowa”

dzeniu projektu przez Powiatowe Komisje Oświaty plan przejdzie do Komisyj
Wojewódzkich.

Pierwsze

'trzylecie

dność domaga się książek, gazet, sztuk
teatralnych, pieśni, pogadanek w swym
języku, czyni się tym słusznym żądaniom zadość. W wszystkich rodzajach
kursów dla dorosłych, które odbyły się
w ubiegłym

roku szkolnym, brali udział

prócz Polaków,

Białorusini, Litwini, Ży

po-

winno dać zasadnicze wyniki w zakresie
bibljotekarstwa i czytelnictwa. Liczę w
tem na stosunek samorządu do tej spra
wy

i przypuszczam,

że

sieć bibljotek

oraz ich stan jakościowy osiągną poziom prawie dostateczny. Systematyczne dokształcanie
przodowników obejmie około 80 proc. terenu. Przysposobie

jednak

Endecy

zdobyli

językiem

roku

spor

zapowia-

mopomocowej organizacji ogółu akade
mickiego należeli przeważnie
studenci
zamożni, posiadający pieniądze na uisz
czenie opłat.
Drugim

ważnym

punktem

jest projekt przymusu

tego

pro:

należenia

do „Bratniaka z zastrzeżeniem, że niezamożni akademicy będą zwolnieni od

opłat członkowskich i jednocześnie będą mieli pełne prawa, jeżeli nie pierw
szeństwo do zapomóg wszelkiego rodzaju.
Młodzież endecka jest zaniepokojona
tem porozumieniem
kół i organizacyj
akademickich, stojących na gruncie apo
lityczności

„Bratniaka*

i mobilizuje

wiedzieć,

że

do

walki wszystkie swoje rezerwy. Do jednej z takich „„rezerw* bardzo starej daty
należą klerycy, studjujący na USB. Endecy dążą do tego, aby klerycy zostali
przyprowadzeni do urn wyborczych
na,
komendę zgóry i aby oddali głosy na.ko
mendę za listą narodową. Należy przypuszczač, że władze kościelne sprzeci-

(w).

dotychczasowe stosunko-

į

«m

Oddawca

niniejszego kuponu

I. MALICKA,

jest upoważniony

do

nabycia w F-mie

w Wilnie przy ul. Mickiewicza nr. 6

po cenie specialnie obniżonej

dla czytelników naszego

pisma:

1 serwis kawowy porcelanowy, składający się z 15 części za zł. 7.50,
1 serwis stołowy porcelanowy, składający się z 31 części za zł. 36.30.
Kupon niniejszy jest ważny tylko w lutym 1936 r.

Redakcja

„Kurjera Wileńskiego”

ыi

-

ra A

nie: rohiicze i spółdzielcze zostanie
budowanei rozpoczęta będzie praca
przysposobieniem samorządowem,
re posiada bardzo istotne znaczenie
ktyczne

ze

„zwłaszcza

względu

na

wiejskich.

trzylecie

miałoby

planowej

akcji

potrzeby

gmin,

Następne

zostać

roznad
któpra-

skolei

poświęcone

organizacyjnej

i rozbu-

dowie domów ludowych, które będą po
dówczas celowemł.
Pragnęlibyśmy przyczynić się w ten

sposób do wszechstronnego rozwoju kul
tury wsi i przygotowania warunków dla
reform o charakterze
gospodarczym
i

spółecznym.
— Jak przedstawia
czania
analfabetyzmu,
zaś analfabetyzmu

się akcja zwaiw szczególności

powrotnego?

—

Zagadnienie to jest obecnie badane
szczegółowo. Trzeba zaznaczyć, że szkol
nictwo nasze zostało w pełni rozbudowa
ne dopiero w roku szk. 1923-24, że za* tem pełną szkołę naszą ukończyli ci, któ
rzy mają obecnie 20 lat, Za nich możemy ponosić odpowiedzialność. Nauka pi
sania i czytania wchodzi tlo. programu
kursów dla dorosłych, których
liczba
będzie musiała doznać zwiększenia.
Ogólnie biorąc —

kończy p. Kurator

— należy raczej mówić o wzroście prac
w dziedzinie oświaty pozaszkolnej aniżeli o ich zaciešnieniu. Z różnych prób

wynieśliśmy

zarówno . doświadczenie,

jalk orgamizacyjną sprawność : metocic
a z dokładnego poznania obszaru znajo
mość jego właściwości i potrzeb. Wieś
łaknie oświaty, która musi jej być dana
za wszelką cenę, I dzieciom w szkołach
i młodzieży i starszym poza nią. Zaspo
kojenie potrzeb oświatowych jest warun
kiem lepszej przyszłości i rozwoju społe
A.
cznego i państwowego.

% ' rnarady gospodarczej

wo wysokie opłaty odstraszały od „Brat

gramu

Szelągouskim
FT

Siedemnaście andycyj nadaje radjo

niaka“ niezamožną młodzież akademicką. Wytworzyła się nawet do pewnego
stopnia paradoksalna sytuacja, że do sa

ci do rozwoju i pielęgnowania ich kultu

rv narodowej 5а respektowane. Gdy lu-

się

pod względem ilościowym pomimo niezwykle trudnych warunków
finamso.
wych. Pod względem jakościowym za:
znacza się postęp, szczególnie w akcji
bibljotecznej i czytelnictwie
oraz różnych formach samokształcenia,
które
ma na celu usamodzielnienie
młodych
sił społecznych, wybijających się w Środowiskach.

którzy będą kontynuatorami
polityki
ustępującego zarządu i druga — lista
porozumienia kół naukowych i organizacyj akademickich pod nazwą „Odro-'
dzenie Bratniaka*, która idzie. pod hasłem walki z partyjnietwem w samopowią się użyciu sukni kapłańskiej do de
mocowem życiu młodzieży akadernie.
monstracji politycznej, któraby była aż
kiej, z tem partyjnictwem, które wpronadto przejrzysta, chociażby z tego
wadza młodzież „endecka”.
względu, że klerycy będacy na utrzyma
Blok kół i organizacyj akademickich
niu bogatego kościoła nie będą korzysta
„Odrodzenie
Bratniaka* ma w swym
li z pomocy materjalnej ubogiego „Brat
programie wyborczym
szereg
bardzo
niaka“ i nie będą brali udziału w jego
ważnych dla życia akademickiego punk
pracach.
tów.
Wybory do „Bratniaka* odbędą się
Jednym z nich jest
obniżka
opłat
prawdopodobnie
w połowie marca.
członkowskich w „Bratniaku'.
"Trzeha

=

tych mniejszoś

ewentua!-

i nie stanę

da się na walkę i to dość zaciętą. Do wy
borów staną najprawdopodobniej tylko
dwie listy. Pierwsza to lista „endeków*,

nej w stosunku do mniejszości narodo-

obywatelskiej.

z

w zarządzie

więc Bratniak, mówiąc
tu, walkowerem.

skiego.
i
— Jakiemi zasadami kieruje się Ku.
ratorjuin w pracy oświatowej i pozaszkol
wych?
Jest naszem
zdaniem
akikidywanie ma mniejszości narodowe w kierunku obudzenia w masach
świadomości

mandatów

ly. do walki wyborczej,

skiego, który wydał swym członkom wy

Nauczycielstwa

że dotychczaso-

ne,

okołó

będzie się dyskutowało, jak zwykle, yarąco na temat dotychczasowej gospodar
ki „Bratniaka', Ustępujący zarząd skła
dał się całkowicie z młodzieży, należącej
do politycznego ugrupowania „wszechpolaków*. Jak wiemy weszła ona do za

tyczne. Praca nauczycieli w dziedzinie
oświaty . pozaszkolnej jest dobrowolna,
działalność instruktorów i jej stosunek
do nauczycielstwa ma charakter instruk
cyjny. Ustalono również zasady współ:
działania na różnych poziomach organi
Związku

zaznaczyć,

wy dorobek jest w pierwszym rzędzie
zasługą organizacyj społecznych i pracowników oświatowych,
t. į. głównie
nauczycielstwa. W odniesieniu do bieżą

fakt, iż ilość zapotrzebowań

wypożyczeń

Akademicy
wileńscy przygotowują
się do wyborów nowych władz Bratniej
Pomiocy Polskiej Młodzieży Akademickiej. W dniu 7 marca odbędzie się wai-

Polskiego, który jest kadrą
ošwiato.
wycn pracowników.
— Jak uregulowano sprawę udziału
nauczycielstwa w oświacie pozaszkolnej?
Stanowisku memu w tej sprawie da
wałem niejednokrotnie wyraz w zarzą:
dzeniach
wydawanych
Inspektorom
Szkolnym. Nie uległo ono żadnej zmia:
nie, a zostało uzgodnione
w
szczegó:
łach ze Związkiem Nauczycielstwa Pol-

zacyjnych

nem, pragnę

tys. Na zakup książek wydano przeszło
9,000 zł. Miarą
zapotrzebowania
jest

11.000,

w zakresie przysposobienia spółdzielcze
go młodzieży. Coraz wyraźniej zaryso:
wują się formy współpracy z Kółkami
Rolniczemi i Kołami Gospodyń Wiej.
rządu, bez wyborów, ponieważ została
skich. Przedewszystkiem wszelako tere- „ zgłoszona tylko jedna lista „narodowa*.
nem spółdziałania są organizacje młoInne ugrupowania młodzieży akademie
dzieżowe oraz

mi numerycznemi,
które
szczegółowo
znajdują się w sprawozdaniu drukowa-

Sutanna kleryka w polityce endeckiej na U.S.B.

łecznych. Spośród czynników samorządu gospodarczego wchodzą w grę przedewszystkiem Izby Rolmicze. Komitety
do Spraw Młodzieży Wiejskiej zajmują
się dokształcaniem przodowników z po
śród tej młodzieży w kierunku przyspo
sobienia zawodowego. Przygotowujemy
również współpracę z Izbami Rzemieśl1 ze związkami

roku

MOEFOE PG

Wybory do Bratniej Pomocy

nym zarówno w planowaniu pracy, jak
jej realizacji oraz sfinansowaniu. Współ
pracą ta odbywa się w Komisjach Oświa

niczemi

ubiegłym

ty bibljoteczne wynosi ponad 1,200, gdy
rozporządzamy zaledwie trzecią częścią
potrzebnych kompletów. Doniosłe bardzo znaczenie posiadają bibljoteki samo
rządowe, miejskie i gminne i bibljoteki
organizacyj społecznych. Konkursy dobrego czytamia książek odbyły się w 229
zespołach. Było 1927 czynnych świetlic
! zgórą 45.000 korzystających z pracy
świetlicowej. Liczba zespołów teatral.
nych wynosiła 1331, zespołów chóralnych 628. Odbyła się bardzo wielka
ilość odczytów.
wyniki
— Jakie są dotychczasowe
oświaty pozaszkolnej?
Poza podanemi przykładowo : efekta

ludności wiejskiej. Jej uaktywnienie poj
mujemy w obszernem znaczeniu na któ.
re składa się kultura duchowa, społecz
na i gospodarcza wsi. Realizując pro
gram uaktywnienia wsi dążymy do rea
zacji programu państwowego, który w
się bliski

W

СОЧАЫГЕ

Od nadchodzącego roku
szkolnego
zamierzamy przejść do realizacji trzylet
nich programów oświaty pozaszkolmej i
sądzę, że czynniki państwowe i społecz-

ło zgórą

nieńiu obywatelskiem szerokich warstw
społecznych. Przy jednostronnej struktu
1ze naszego obszaru główna część zada

staje

społecz-

nym rozporządzaliśmy w naszym Okręgu 323 kompletami ruchomemi bibljotek
o blisko 25.000 tomów. Czytelników: by-

1935-36. Oświata pozaszkolna
zmierza
do spółdziałania z innymi czynnikami

ten sposób

obejmujących

duchowej,

wyniki pracy społecznozależą od poziomu oświa-

morządowego.

na rok szkolny

nia mieści się na terenie wsi

ramach,

pracy

na wyniki tej pracy ma
czytelnictwo
książek i czasopism, praca wychowawcza w świetlicach, zebrania i pogadanki
prowadzone przez przodowników. Szcze
gólne znaczenie posiada akcja przysposobienia rolniczego, spółdzielczego i sa

publikacji Kuratorjaum, która niedawno
ukazała się p. t. „Z oświaty pozaszkolto sprawozdanie na rok szkolny

przy szerokich

i form

ty ogólnej i zawodowej oraz stopnia uspołecznienia mas, bardzo wielki wpływ

tor oświacie pozaszkolnej?
i
Zadania te zostały sfórmułowane w

i wytyczne programowe

programu

Ponieważ
gospodarczej

Jakie zadania nakreślił Pan Kura-

nej w okręgu szkolnym wileńskim”.

tycznie wiązanie

zagadnienia kultury
nej i gospodarczej?

„ski jak i p. premjer
Kościałkowski
w
swem expose poświęcili wiele uwagi spra
"wie oświaty pozaszkolnej i jej zadaniom,
-zwlaszcza na terenie wsi. Chcąe czyteini
kėw naszych i opinję publiczną Zazmajo
mić ze stanem i kierunkiem prac w tej
dziedzinie na naszych ziemiach zwróciłiś
my się do p. Kuratora Kazsnierza Szelą
gowskiego, który uprzejmie udzielił wywiadu w tej kwestji (Red.).

—

względzie są jasne i szczere.

Kazimierzem

jg
10% Radjo z okazji wielkiej Narady Gospodarczej organizuje 17 specjalnych audycyj,
których
celem będzie ułatwienie
słuchaczom
poznania bądź bezpośrednich przemówień ucze
stników narady, bądź też zaznajomienie się z
rezultatami obrad przy pomocy krótkich, wyczerpujących

reportaży

radjowych.

Cykl audycyj rozpocznie we czwartek. 27-go
łutego o godz. 17.15 wstępna audycja, w której
podane zostaną cele Narady Gospodarczej, oraz
metody prac 'i sposoby informowania o nich
słuchaczy radjowych.
W piątek, 28 lutego odbędą się trzy audycje:
o godz. 18,00 — 'radjo transmitować będzie
przemówienie . Premjera Zyndram-Kościałkowskiego i Wicepremjera Kwiatkowskiego, o godz.
17,45 — w streszczeniu podane zostaną przemówienia:

min.

Poniatowskiego,

min.

Gótec-

kiego oraz pp. inż. Klarnera, K. Morawskiego,
(W. Pajansa i A. Snopczyńskiego, wreszcie 0
|godz. 18,50 — mowa wicepremjera. Kwiatkowskiego zostanie powtórzona dla tych, którzy nie
mogli jej wysłuchać w godzinach rannych.
W sobotę dn. 29 lutego o godz. 18,30 -reportaż z dotychczasowego przebiegu narad
gospodarczych, poczem '0 godz. 19,35 — sprawozdanie z prac Komisyj.
W trzeci dzień Narady Gospodarczej, to jest
w niedzielę «dnia 1 marca. zarówno słuchacze
wiejscy jak i miejscy będą dokładnie informowani o przebiegu tych ważnych dla naszego
życia obrad. W porannej „Gazetce Rolniczej”
| w popołudniowej „Godzinie rolnika* usłyszą
słuchacze wiejscy lub interesujący się sprawami
gospodarczemi z punktu widzeńia rolnictwa i
wsi specjalne sprawozdania z udziałem rolników, członków Narady Gospodarczej. Z punktu
widzenia handli, przemysłu i rzemiosła przemawiać będą o godz. 18,45 — trzej przedstawiciele tych sfer. Ponadto 6 godz. 20,50 nadany
zostanie ogólny reportaż z Narady.
Dzięki temu programowi radjowych audycyj gospodarczych — niedziela stanie się kulminacyjnym
punktem zainteresowań słuchaczy radja sprawami gospodarczemi.
W poniedziałek, jako w ostatni dzień Narady
Gospodarczej
nadany zostanie o godz. 18,36
reportaż, poczem o godz. 21,30 cykl radjowych
audycyj
o Naradzie Gospodarczej zakończy
transmisja
przemówienia
p.
Wicepremjera
Kwiatkowskiego.
W czasie trwania Narady Gospodarczej dzien
niki poranne i wieczorne Polskiego Radja podawać będą obszerne obserwacje
o Naradzie
Gospodarczej, uzupełńiając ją w miarę potrzeby krótkimi reportażami. Ogółem Polskie Radjo projektuje 17 audycyj, poświęconych Na-

radzie Gospodarczej.
Należy mieć nadzieję, że w ten sposób zorganizowana obsługa wszystkich słuchaczy Pal.
skiego Radja z tej, tak ważnej w naszem życiu
gospodarczem konferencji przyczyni się do rozszerzenia wśród majszerszych warstw zrozumie
nia dla zagadnień gospodarczych Polski współ:
czesnej.
оЙ
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„KURJER*

LOŽYCAMI PAZEZ PRASĘ

Mowa

GO PRZEMYSŁOWCY MUSZĄ
ZROZUMIEĆ.
„Polska Zbrojna* pisze:
Przemysłowcy muszą zrozumieć, że w
maszej epoce — epoce supremacji celów.
zbiorowych nad celami indywidualnemi
— prawo do nieograniczonego bogacenia
się przeszło już do lamusa wspomnień,
czy też do podręczników ekonomi klasycznej i że tylekroć używana „rentowność*
przemysłu nie jest bynajmniej
synoni:
mem maksymalnego zysku przemysłowca. Nasza polityka gospodarcza musi wy
zwolić się z konsyderacyj czysto ekonomicznych i wytycząć swe kierunki wedle
punktu widzenia politycznego, który w
Europie dzisiejszej stał się powszechnym
drogowskazem działalności gospodarczej
państw.
Musimy sobie dokładnie zdać sprawę
z tego, że wykładnikiem bezpieczeństwa
naszego kraju jest jego położenie gospo:
darcze i że czynnikiem, który zadecyduje
o losach przyszłej wojny będzie—w rozstrzygającej mierze — stopień rozwoju,
udoskonalenia i nowoczesności
naszego
przemysłu. W tym też kierunku zdążać
musi nasza polityka gospodarcza; polityka

przystosowywania

sił

wytwórczych

kraju do potrzeb jego obrony; polityka
ujarzmiania wszelkiemi, stojącemi do dy
spozycji środkami, tych wszystkich ży.
wiołów w naszem życiu
gospodarczem,
które nie zechcą uznać przemysłu
za
funkcję obrony narodowej.

PISMA

„KONTROLOWANE
Z ZAGRANICY.
Wczoraj cytowaliśmy na tem miejscu głos „Der Deutsche in Polen*, z któ
regoby wynikało, że Niemcy polscy są

lojalnymi

obywatelami

państwa.

— dla kontrastu podamy
tykułu „Robotnika,

Dziś

wyjątek

z ar-

Wydano w Paryżu książkę p. t. „Sieć
brunatna (Das braune Netz”), która podaje bardzo ciekawe informacje z dziedziny propagandy hitlerowskiej zagranicą
Dowiadujemy się, iż niemieckie ministerjum propagandy p. Goebbelsa „kontro:
Iuje“ 307 pism niemieckich, wychodzą.
cych poza granicami Niemiec. Podajemy
w całości listę tych pism, wychodzących
w Polsce, „kontrojowanych'* przez p. Goebbelsa:

richten

Wąbrzeżno

„Allgemeine

fiir Pommerellen'.

Chełm:

„Cul.

goszcz:

„Stadt-

und

„Deutsche

Land-bote*.

Rundschau

in

BydPolen“,

Czarnków: „Anzeiger fiir den Netzedistrikt“. Inowroclaw: „Kujawischer Bote“.
Kępno: „„Kempener Wochenblatt*. Chodzież: „Crodiezer Kreiszeitung".
Leszno:
„Lissauer
Tageblatt“.
Nowy
Tomyśl:
„Kreiszeitung“. Poznan: „Posener Tageblatt“. Szamotuly: „Stadt- und Landbote“.
Wyrzysk:
„Grenzlandbote“.
Wolsztyn:
„Wollsteiner Zeitung“. Bielsko:, ,Schlesische Zeitung“.
„„Oberschlesische Post“,
„Beskidenlūndische Post“, „,„Beskidenlūndi

sche Deutsche Zeitung“.
Siemianowice:
„Laurahiitter Zeitung”. Mysłowice: „Myśiowitzer Anzeiger".
Cieszyn:
„Schlesischer

Merkur“.

Zory:

„Sohrauer

Stadt-

blatt“.

Dwadzieścia pięć pism
kanaście
dzienników),

nych'

przez

(w tem kil„kontrolowa-

obce mocarstwo,

to dość

dziwna ilustracja do cytowanych wczoraj słów „Der Deutsche in Polen".

W

JESTEŚMY SPOKOJNIEJSI.
„kKurjerze Warszawskim
czyta-

my:
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Zasłabnięcie p. Wł. Grabowskiego.
wczorajsze przedstawienie ,„Wieczoru
trzech króli" Szekspira w Teatrze Polskim o godz. 9 w. przerwano wskutek zasrabnięcia artysty, p. Władysława Gsabowskiego, grającego rolę Chudogęby.

Czytamy i jesteśmy zaniepokojeni o
stan zdrowia świetnego artysty. Ale oto
„Kurjer Poranny“ pisze:
Dobiega końca drugi akt ślicznej komedji Szekspira. W ogrodowej altanie ustawiona beczułka, cieknie z niej stru
mień przedniego ilyryjskiego wina: tylko
podstawić szklanicę i złapać! Podstawiają
też obficie szklanice sir Tobiasz Czkawka, imć Andrzej Chudogęba, rozkoszna
Marysia i ucieszny Pajac. Przyśpiewują,

przytupują, kładą się dokoła beczułki na

ziemi i dojąl Kurtyna spada.
Antrakt mija, publiczność premjerowa
wraca uroczyście na swoje miejsca. Kurtyna się nie podnosi... Zato wychodzi zza
kurtyny zmieszany nieco p. reżyser i imie
niem dyrekcji gorąco przeprasza, że spowodu zasłabnięcia
jednego z artystów
przedstawienie

Wi pierwszej

trzeba

było przerwać..:

chwili

oświadczenie

to

wywołało zrozumiały niepokój; niebawem
jednak przypłynęły zza kulis uspokajające wieści. Okazało się, że jeden
uczestni
ków ogrodowej libacji
zbyt sumiennie
przygotował swoją rolę i za silnie ją
„przeżywał.

Pomimo tego, że „dyskrecja kazała
zataić nazwisko „solenizanta”, jesteśmy
znacznie spokojniejsi
o stan zdrowia
p. Wł. Grabowskiego.
erg.

min, Przemysłu i Handlu

Romana

Góreckiego

na plenum Sejmu w dn. 25 lutego 1936 r.
Wysoki Sejmie! W ezasie ubiegłych kadencyj
parlamentarnych wytworzył się taki zwyczaj,
że w €zasie uyskusji nad budżetem Ministerstwa Przemysłu i Handlu omawia się choćby
w najogólniejszym zarysie całokształt sytuacji
gospodarczej i to nietylko w skali polskiego
organizmu gospodarczego, ale w skali światowej. Jest to zupełnie zrozumiałe, gdy się weźmie pod uwagę z jednej strony zasięg bezpośredniej czy pośredniej działalności mego re-

sortu, z drugiej

zaś Ścisłą łączność,

jaka

z4-

chodzi pomiędzy polskiem życiem gospodarczem a zjawiskami, jakie obserwujemy па całym świecie.
Słasznie też zauważył pan Referent generalny,

że

„zagadnieniem

jentowanie
runku,

w

się

eo

jakim

do

świat

podstawowem

linji

jest

wytycznych

zor

i kie-

idzie”,

Następne p. Minister po omówieniu sytuacji
gospodarczej Niemiec, Stanów Zjednoczonych,
Anglji i Francji przechodzi do sytuacji gospodarczej

w

Polsce,

zaznaczając,

iż rok

1935

był

okresem systematycznej poprawy, a. mianowicie
poważny wzrost inwestycyj przemysłowych i
poraz pierwszy od czasu kryzysu wzrost konsumcji wiejskiej. Przyczem ogólny wskaźnik
produkcji wzrósł od 1932 r. o 30%, a produkcji
Inwestycyjnej o 46'/., konsumceyjnej zaś o 17'/e.
Wzrostowi produkcji towarzyszył oczywiście
WZROST ZATRUDNIENIA:
Liczba robotników w wielkim i średnim
, przemyśle, która w 1932 i 1933 r. wynosiła prze
ciętnie 460 tys. a w r. 1934 podniosła się do
500 tys. w przeciętnej za rok ubiegły doszła
do 535 tysięcy. Cyfry te dotyczą tylko zatrudnienia w przemyśle średnim i wielkim (ponad
20 robotników)). Na podstawie danych staly:
styki ubezpieczonych od bezrobocia wiemy, że
liczba robotników, zatrudnionych w zakładach

liczących

5 robotników

i wyżej,

wynosiła

w

końcu ubiegłego roku około 900 tysięcy rohotników. Oczywiście nie mogło to zmienić w silniejszym stopniu sytuacji na rynku pracy, na
którym pozostaje OGROMNA ARMJA BEZROBOTNYCH, w każdym razie, jeżeli chodzi
o
przemysłowy rynek pracy, mamy do czynienia

niewątpliwie

ze

spadkiem

bezrobocia.

budownictwa

mieszkaniowego;

natomiavt

Inwestycje przemysłowe pozostawały nadal nieznaczne. W 1935 roku nastąpiła pod tym wzglę
žem zmiana: nietylko ogólny wskaźnik działalności inwestycyjnej podniósł się z 39 w 1934 r.
io 45, ale poważny udział w tym wzroście mia
ły inwestycje przemysłowe, które zwiększyły
stę prawie o 20*/0.

SPADEK
Kryzys

łączy się zawsze

ZAGADNIENIE ZNIŻKI CEN.
Punktem wyjścia do wzmożenia produkcji
a przez to do ożywienia gospodarczego jest
niewątpliwie problem cen. Ceny przemysłowe w
Polsee muszą na długie jeszcze lata ksztaltować się na niskim poziomie bezprzykładnie
niskiej stopy życiowej, a tem samem szezupłych
rozmiarów. konsumcji. Wzmożenie spożycia w
kraju biednym nie nastąpi przy drożyźnie towarów.

Na podstawie rozpisanych
okólników do
Urzędów Wojewódzkich, otrzymuję dokładne
wykazy spadku cen w hurcie i w detalu.
Dane z mniejszych ośrodków konsumcyjnych są o tyle charakterystyczne, że wynikają
z odmiennych niż w miastach wojewódzkich
warunków kształtowania się popytu i podaży.
W miasteczwach tych procesy wyzbywania się
towarów następują znacznie słabiej niż w dułych miastach wobec czego efektowna zniżka
cen następuje w tempie wolniejszem.
Analiza cen w handlu w miastach woje
wódzkich pozwała wnioskować, że zniżka cen
niektórych artykułów dotarła już do konsncenta. Ośrodki, w których zauważono niedostateczny spadek cen, zostaną poddane bardziej
szczegółowej kontroli dla powzięcia decyzji w
kierunku zakończenia tego procesu.

SPRAWY
Szef

Rządu,

morzem

i na

SEN.
z żywłołowym

spad

kiem cen. Spadek cen oznacza pogorszenie ren
łowności,
ustanie zakupów,
likwidowanie
rapasów, niemożność ustalenia planów gospadarczych na dłuższą metę. Ale w samym tym spad

ku een tkwią zaczątki przyszłej poprawy. Spadek een to jednocześnie spadek kosztów produkcji dla nabywców, a niższe koszty to więk
sza rentowność.
Niestety żywiołowa deflacja
spełnia funkcję obniżenia kosztów wysoce niedostatecznie, obniżając je nierównomiernie. Nie
które ceny, a więc koszty, nie obniżają się wcale, co powoduje zaostrzenie sytuacji kryzysowej
tla tych odbiorców, którzy nabywają towary
o cenach sztywnych. Tu tkwi właśnie geneza
akeji Rządu o obniżkę cen sztywnych,
cen
kartelowych.
W Interesie ogółu leży, aby ceny były ni-

MORSKIE.

mówiąc
morzu,

o

naszej

nazwał

ten

pracy

nad

moment

jas-

nym promieniem, oświetlającym naszą pracę
dnia codziennego.
Toteż jakkolwiek bardzo skromne są cyfry.
budżetu mego resortu, to jednak 57/0 wszystkich wydatków zwyczajnych i nadzwyczajnych
stanowią
Te

Punktem wyjścia poprawy były, jak mówiłem, zwiększone pod wpływem
detezauryzacji inwestycje. Otóż w ciągu roku. 1935 za.
szły w ruchu inwestycyjnym charakterystyczne
zmiany, stwierdzające pewne znamiona trwało
ści zwyżkowego ruchu konjunktury. W pierwszym etapie poprawy ruch inwestycyjny koncenirował się na jednym tylko odcinku — droh
nego

rego dodatnie saldo z 222 milj. zł. w r. 1932
' a ze 176 milj. w roku 1934 skurczyło się do 65
miljonów. Pozornie zmniejszenie salda wydaje
się skutkiem niekorzystnych „zmian po obu stro
nach wzrostu importu i spadku eksportu, leca
zmiany te odbywały się przy znikomym ruchu
cen.

skiemi.

INWESTYCJE.

Nach-

mer Zeitung“. Tezew: „Pommerellen Ta.
geblatt*.
Puck:
„Pucker
Zeitung“.
Mię-

qazychód:

dr.

« dnia 27-g0 lutego 1036 r.

wydatki,

Tak

związane

być

wydatki

należy

podobnie jak

wydatki

sprawami

i w

uznać

mor-

przyszłości:

za

—

„opaneerzone*,

na obronę

ZAGADNIENIE
Problem

ze

powinno

Państwa.

ETATYZMU.

etatyzmu wywołał

w ostatnich cza-

sach bardzo ożywione dyskusje i to tak w pra
sle jak i na terenie ciał ustawodawczych.

Jakie jest stanowisko Rządu w tej, tak doniosłej dziedzinie?
Stanowisko to znalazło już swój wyraz w
deklaracjach tak Szefa Rządu jak i Wicepremjera, jak również w mojem oświadczeniu, złożonem na Komisji budżetowej tak Sejmu, jak
1 Senatu.

Rozszerzenie

zwałbym
który

siłę

dzłałalności Państwa

nadmiernym

jako

wybujałym

na-

etatyzmem,

gospodarczo nieuzasadniony,

uzna-

jemy za szkodliwy.

Objawem rozszerzającym nadmiernie dzialalność gospodarczą Państwa jest działalność
niektórych instytucyj publicznych, niewydzielonych z ogólnej administracji lecz prowadzących własną gospodarkę.
Dalszym objawem sprzyjającym etatyżmowi
jest nadmierna tendencja centralizacji.
Obok
centralizacji administracji państwowej w zakresie spraw kolejowych, skarbowych, opieki
społecznej, polityki przemysłowej i handlowej,
kredytowej, spraw celnych, szkolnictwa i personalnych ete. — zaobserwować można w więk

szości

resortów,

urzędów

i instytucyj

podleg

łych, centralizowanie zakupów i zaopatrzenia.
materjałowego prowinejonalnych urzędów, a na
wet przedsiębiorstw państwowych. Polityka ta
osłabia życie gospodarcze terenu.
Stwierdzając te przerosty, Rzad stoi na stanowisku,
że
PRYWATNA
PRZEDSIĘBIOR-

CZOŚĆ
GOSPODARCZA NIE POWINNA BYĆ
ELIMINOWANA
Z RYNKU
PUBLICZNEGO,
który w naszych warunkach odgrywa tak znacz
ną rolę.
Tendencja do samowystarczalności
państwa w zakresie zaspakajania swoich potrzeb przez własny aparat produkcyjny i wymienny, nie może powodować wkroczenia pań
stwa jako detalicznego sprzedawcy na rynek
i zwężenia terenu ekspansji prywatnej produk
eji i handlu. Zwężone tą drogą obroty i podstawy podatkowe biją bowiem w podstawy, na
jakich opiera się materjalny byt państwa i jega
obywateli.
W ocenie wad i błędów w układzie stosunków w działalności gospodarczej państwa i obywatela nie różnimy się z opinją gospodarczą,

ale też nie możemy

wyciągać tylko jednostron-

nych wniosków. Przełamanie nastawienia psy© chicznego społeczeństwa nie leży w płaszczyźnie
ustaw, instrukcyj i okólników.
To też przed
polityką społeczną
leży olbrzymie
zadanie
PODJĘCIA WALKI ZE STANEM BIERNOŚCI
GOSPODARCZEJ i stworzenie odpowiedniej atmosiery, któraby doprowadzić mogła w ramach |
ustroju, którego podstawą przecież jest inicjatywa prywatna, do powstawania tej inicjatywy.
W dziedzinie produkcji związanej bezpośred
nio z obroną Państwa — nie może być mowy:
p jakiemkolwiek ograniczeniu jego działalności.
—То samo dotyczy przedsiębiorstw użyteczno-|
Gei publicznej, monopoli i przedsiębiorstw posiadających doniosłość z ogólnego punktu wi" zenia.

Pozatem punktem wyjścia. działalności g0spodarczej Polski współczesnej musi e, zdrowa pa:
prywatna,
INGERENCJA PAŃSTWA.
Ta, co dotychczas powiedziałem, dotyczy etatyzmu sensu stricto t. j. działalności Państwa
jako przedsiębiorcy. Bardzo ożywioną dysku:
sję wywołuje również zagadnienie t. zw. interwenejonalizmu t. j. ingerencji Państws w Życie
gospodarcze narodu. W tej dziedzinie jesteśmy
świadkami doniosłych przemian i to na całym
świecie.
Ingerencja ta przejawia słę w wielu dziedzinach życia gospodarczego a osiągnęła swój
punkt szczytowy w regulowaniu międzynarodowej wymiany towarowej. Na tym odciaku my
ilostosować się musimy do warunków, w jakich
żyje i pracuje otaczający nas świat a tendeneje
stosowania klasycznego liberalizmu uważać należy za nieosiągalne ani dziś, ani też we wchodzącej w realną rachubę przyszłości.
Wysoki Sejmie!
Pierwszym warunkiem nuzdrowienła niedomagającego organizmu jest właściwa diagnoza
—słuszna ocena sytuacji. Gdy kreśląe sytuację|
gospodarczą Polski w roku ubiegłym, wskazywałem na pewne pomyślne tendencje rozwoju
na całym szeregu odcinków naszego życia gospódarczego — to nie było rezultatem jakiegoś

płytkiego optymizmu:

Zdaję sobie bowiem

do-

kładnie sprawę z ciężkiej sytuacji, w jakiej
się jeszcze znajdujemy. Chodziło mi raczej o
zorjentowanie się co do linij kierunkowych
rozwoju naszego życia gospodarczego i stwierdziłem, że linja ta we właściwym prowadzi nas
kierunku. Chodzi nam o to, by procesy pomyśl
ne przyśpieszyć — ujemne przyhamować. Szef
Rządu powiedział w swej deklaracji, że cudów.
nie obiecujemy; bo dziedzina gospodarcza wyklucza wszelką możliwość jakiegokolwiek endotwórstwa. — To też program naszej pracy jest
prosty i jasny. — Po zwalczeniu najgroźniejszego niebezpieczeństwa, jakiem były defieyty
budżetowe ze wszystkiemi ujemnemi zjawiskami, przystąpiliśmy do realizacji drugiej części
naszego programu, t. j. do ożywienia życia g0spodarczego przez wzmożenie produkcji I obrotów. W ten bowiem tylko sposób będziemy
mogli zrealizować w bardzo dużej części naczelne hasło naszej polityki gospodarczej: za:
trudnienie jaknajwiekszej liczby bezrobotnych.

skie, a obroty duże i duża rentowność. Niestety
koszty produkcji uważam za jedynie celowy
i ekonomicznie racjonalny sposób pobudzenia
konjunktary.
Z powyższego wynika, że akcja obniżki ceń
kartelowych nie była skierowana
przeciwko
kartelom jako takim, lecz była głęboko uzasadniona naczelnemi zadaniami prowadzonej przez
Rząd polityki gospodarczej.

KONSUMCJA I CENY ROLNE.
Osiągnięcie w zasadzie stałego poziomu płac,
przy podnoszącym się, choćby lekko, zatrudnieniu w przemyśle, stworzyło warunki dla korzystniejszego ukształtowania się cen rolnych,
a mianowicie nastąpiła zwyżka
cen
artykułów hodowlanych, która doprowadziła wskaźnik
cen artykułów sprzedawanych przez rolników
pod koniec roku do 37,2 wobec 34,8 na początku
rolfu, a 36,5 na wiosnę; dzięki temu oraz dzięki
obniżce cen kartelowych, stosunek cen artykułów sprzedawanych i nabywanych przez rolników — miernik siły nabywczej rolnictwa —

podniósł się z 520%/o swej wartości z 1928 r. na
początku roku, do 58%, pod koniec roku 1935.
To też w ubiegłym roku obserwujemy po raa
pierwszy od czasu kryzysu pewien wzrost spo-

życia wiejskiego i miejskiego, jakoteż pewne
mew
rozwartości t. zw. my” cen“.

"BILANS HANDLOWY.
W roku ostainim nastąpilo znaczne zmniejszenie się nadwyżki w bilansie handlowym, któ

Akty sabotażu na brytyjskim kontrtorpedowcu
"'Opinja angielska jest żywo zaniepokojona
powtarzającemi się zamachami sahotażowemi,
które dokonywane są na jednostki, należące
do floty wojennej Wielkiej Brytanji.
Jeszcze nie przehrzmiały echa dotąd niewyjaśnionego aktu sabotażu na krążowniku „Cumberland“, gdy znowu należy zanotować Świeży
akta sabotažu.

Jak

informuje

kontrtorpedowcu

nieznani

admiralicja

„Velox*

sprawey

w

zniszczyli

angielska,

porcie

aparat

na.

Sprawców nie zdołano dotychczas ująć .
—
Admiralicja zażądała od Inteligence Service
wydelegówania

najzdolniejszych

agentów,

któ-

;yby nareszcie połóżyli kres zbrodniezej działalności. — Uszkodzenie aparatu minowego na
„Veloxie* jest od grudnia 1935 roku
z rzędu zamachem sabotażowym.

czwartym

Chattam

Wedle „Daily 'Expressu*
sprawdzono, że
sprawcy aktu sabotażu na okręty floty anglel-

minowy.

skiej rekrūtują

się z kół komunistycznych.

Nagła śm'erć wynalazcy promieni śmierci
Prof.

Stone

padł oflarą swej

Z Nowego Jorku donoszą, że w tamtejszych
kołach lekarskich wywołała wielkie wrażenie
nagła śmierć profesora Stone, najwybitniejszego
specjalisty w dziedzinie promieni Śmierci.
Profesor Stone padł ofiarą swego wynalazku-— Osłatnio skonstruował on armatę pro-

mieni śmierci, z której. podczas prób dokony"wanych w obecności ofieerów, potrafił zapalić
"budynek odległy 6 2 skilometry.
Gdy sekretarz profesora przybył do Iaboratorjum, znalazł jego ciało zupełnie zwęglone,
leżące obok
armaty, wyrzucającej promienie

« śmierci.

straszliwej
Również

armaty

urządzenie

wszystkie: narzędzia

. Speejdlna komisja

uległy

laboratorjum

i

zniszczeniu.

wojskowa

zbadać

mą

przyczyny i okoliczności, wśród których znalazł
śmierć wybitny wynalazca.
O jakiejś akcji sabotażu niema mowy z tego powodu, že laboratorjum było pilnie strzeżone
przez mechaników, pozatem były tam wewnętrz
ne urządzenia alarmowe i sygnałowe i było ono
strzeżone przez agentów amerykańskiego sztabu
generainego.
|
4
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KURJER SPÓŁDZIELCZY
im

„KURJER* z dnia 27-40 lutego 1936 r.

mah

7

pod redakcją Eugenjusza Andruszkiewicza

W Spółdzielczości widzę

niesłychaną potęgę woli uświadomionego

który dla dobra ogółu przez współdziatanie zmienia życie

Hydra karteli
Swego

czasu,

była sprawą

gdy

prasa

rozwiązywania

i ukrócania

działalności karteli, na łamach tych wy
rażaliśmy pesymizm co do ostatecznego
wyniku tej akcji.
Nie dlatego, byśmy byli zawodowy
mi pesymistami, łecz dlatego, że spół
_ ddzielczość ma już za sobą nie okres kil
komiesięcznej
akcji
antykartelowej,

lecz

mozolnych 92 lata wałki każdego

i godziny z tą hydrą kapitalizmu.
Zbyt dobrze znamy wszelkie chwyty

d metody niecofania'się

przed miczem

tych orgamizacyj. Zorganizowany kapi.
tał przez kartele dławi spożywcę i usiłuje rzucać nam spółdzielcom kłody pod
mogi. Toteż powtarzaliśmy stale, że po
stanowienia i dekrety
to tylko lekkie u
spokojenie sumienia, a faktycznie gospo
dłarczo nie da to prawie żadnych wyników.
Pamiętajmy przez całe swe
życie

słale, że najsłabszą stroną systemu kapi
talistycznego i karteli jest
spożywcea!
Nie jest to nowina? Tak! A jednak ta
świadomość pozwala
Ci, bezimienny
Spożywco, stale dźwigać słodkie jarzmo
tej formy kapitalizmu? Nałeży przeciw
stawić temu front organizacyjny, zdys
cyplinowany,
umiejętnie. kierowany
przez tychże spożywców. Osiąga się to
*ylko przez
czynne współdziałanie w
szeregach naszych spółdzielczych. Nale
ży masowo

zasilać nasz

ruch.

Należy

szkoda

fatygi!

współdziałać w akcji naszej, bo ma same
złożenie

deklaracji

—

Walczy kapitał — wałczmy i my. Pisaliśmy już o tem swego cza-u.
A teraz niech wystarczą takie fakty:
p.

min.

pod

Górecki

adresem

wate]

cieszy

używa

mocnych

się,

ale

zapomina,

że

wamknąć fabrykę? Na Śląsku akcja zniż
«w toku,

unieruchamiane

robotnika

jest

są wytwórnie.

I jakże spożywca może uspokoić przecię
tne swe sumienie, że dobrze

jest, że wy

starczy dekret, zarządzenie, byle tylko
siebie nie fatygować i nie walczyć, uchy
dać się od zmagań przez organizacyjną
pracą w spółdzielczości?
Wszyscy

aż nadto dobrze

wiemy,

że

system kapitalistyczny zabrmął w ślepy
zaułek. Znamy również i to prawo socjo
logiczno-ekomomiczne że w chwili kryzy
st jednego systemu, naradza się w nim
i dobrze pracuje zaczątek nowego syste
mu.

Właśnie

tym

zaczątkiem,

tym, któ-

ry już teraz przygotowuje się do objęcia
zaspakajania funkcyj w ramach współ
<łziałania gospodarczego, jesteśmy my,
spółdzielcy.
4
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Postępy produkcji spółdzielcze!
Pod wzgliędem produkoji połską spółdzieiczość spożywców ;
je jeszcze znacznie w
1уК za spółdzielczością angielską, zatrudniającą
w setkach swych fabryk około 40000 robotników
lmb za spółdzielczością szwedzką, której produk
«ja łamie kartel za kartelem. Tem niemniej i w
Polsce stwierdzić możemy z zadowoleniem zna
„czne postępy produkcji spółdzielczej. „Społem
Związek Spółdzielni Spożywców R. P. wyprodu
kował w r. 1985 około 120 wagonów mydła, t. j.
6 jedną trzecią więcej niż w r. ubiegłvm. Ten
krok naprzód jest godnym podkreślenia nietylko
dłatego, że został dok:
w okresie ciężkiego
kryzysu, ale i dlatego że wywałczony był'w tru
«mych zmaganiach, reprezentowanych przez „Spo
tem“ zorganizowanych spożywców polskich z po
tężnym koncernem zagramicznym „Schichta*, dą
żącym

do

opanowania rymku

potrzeb

towników

konsumentów

polskiego.

Znaczne mostępy dokonane zostatv również
w produkcji. wyrobów cukierniczych (Zakłady
we Włocławku). Produkcja ta wynosiła około
2% wagonów i wzrosła w porównaniu z r. 1934
5 przeszło 30%,.
Znaczny wzrost produkcji wykazują również
zakłady,
rwytwarzające
proszek
samopiorący
„Społem'-i pastę (przeszło 60%).

w

actykuły

pierwszej

po-

trzeby, oraz uniezależnienie się od importerów
kapitalistycznych, którzy załatwiali nas według
uznania, oraz zbliżenie się do międzynarodowych rynków spółdzielczych — skłoniły nasz
Związek „Społem do wszczęcia prac, by zdobyć odpowiednią siedzibę nad morzem polskiem
Nie obijaliśmy progów ministerjalnych z me
morjalami i planami, oraz sugestjami „twórczemi* z prośbą o pożyczanie. Nie. My sami
musimy budować swój ruch. To też drogą finansowego wysiłku Związku i spółdzielni kosztem około 300.000 zł. danych przez spółdzielnie
stanęła nasza siedziba nad morzem. W okresie
kryzysu, wykazywania przez spółki i przedsiębiorstwa

„strat'

zwiastun

nowych

bialnsowych,

czasów

nasz

rośnie

ruch,

jako

i tworzy.

Uroczystość w Gdyni zgromadziła przedsiawicieli sfer rządowych i samorządowych, oraz
świata spółdzielczego. Godne są zewszechmiar
uwagi m. inn. słowa p. M. Rapackiego, prezesa
Związku, który w swem przemówieniu powiedział:
— Witając naszych miłych gości tutaj —
imieniem

Zarządu

Związku

Spółdzielni

Spo-

žywcow „Spolem“ pragnę zwrócić uwagę na to,
dlaczego ta uroczystość jest dla nas tak spe“ejalnie radosnai ważna.
Widząc naokoło tyle gmachów wspaniałych,
tyle budowli potężniejszych, musimy sobie za.
dać pytanie, jaka jest różnica pomiędzy tem!
wspaniałemi gmachami, a naszym skromnym
budynkiem. Jeżeli się zastanowimy nad tem,
kto jest właścicielem tego gmachu i w jakim

WALNE

ma

dzie smakował „tani eukier*? Czy zdajesz tak trzeźwo sprawę co to znaczy

zarobków

telu go buduje, to będziemy
ta różnica polega.

oby

miego spada obowiązek współdziałania
w akeji demokratyzacji gospodarczej.
Bank Cukrownictwa zamyka pod War
szawą cukrownię i jeszcze 5 innych na
terenie państwa. Obywatelu, czy Ci bę-

ki głodowych

Rosnący ruch spółdzielczości spożywców wy
magał oddawna mocnego stanięcia nad brzegami siwego Bałtyku. Potrzeba zaspokojenia

słów

karteli — przeciętny

Terminarz

Jesteśmy w okresie walnych
zgromadzeń.
Poszczególne spółdzielnie zwołują
doroczne
zgromadzenia swych członków,
by zdać sprawę
z ogólnej gospodarki, wspólnie omówić wszelkie
bolączki, naradzić się nad dalszym planem pra
cy, oraz rozponządzić się zaoszczędzonemi pieniędzmi.

Walne zgromadzenie to nie jest „urzędowa”
formalność. Należy umiejętnie przygotowywać
członków do odpowiedniego ustosunkowania się
Przedewszystkiem
Zarząd powinien
poczynić
planowe posunięcia. Na podstawie sporządzonego bilansu, oraz rachunku strat i nadwyżek,
ułożyć budżet na rok następny.
Oczywiście,
sprawy te uprzednio Zarząd załatwia na własnem posiedzeniu, następnie uzyskuje aprobatę
Rady Nadzorczej, a poiem podaje tak opracowany budżet i projekt podziału nadwyżki do
zatwierdzenia przez najwyższą władzę
spółdzielni — walne zgromadzenie.
Po ustaleniu terminu zgromadzenia trzeba
zawczasu przez imienne powiadomienia zakomunikować

o

dniu,

miejscu

i porządku

dzien-

nym walnego zgromadzenia. Prócz tych powiadomień należy osobne wypisać zawiadomienia
ną dużych arkuszach papieru szarego, (dla ułat
wienia wystarczy wziąć zwykły patyk, obciąć
koniec naukos i maczając w atramencie odrazu

pisać.

ucięciu

Im

tem

bardziej

uzyskamy

szerszy

będzie

większe

koniec

w

litery).

Niedość na tem. Sklepowy powinien informować kupujących członków o terminie zgromadzenia, zachęcając członków do przybycia
na nie.
Jednocześnie

zorczą

powinny

urozmaiceniem

Zarząd

wespół

zatroszczyć
walnego

się

z

Radą

nad

zgromadzenia.

Nada-

pewnem
Wystar

czy przez nauczyciela zapewnić występ dzieci
s deklamacjami lub inscenizacją, czy też króciutką sztuczką, ałbo też któraś z oświatowych
erganizacyj młodzieży pozaszkolnej
również
nam przyjdzie z pomocą. Tego rodzaju urozma
lcenie ogromnie pociąga członków, ożywia nasze zebranie i na czas dłuższy pozostawa miłe
wrażenie. Trzeba również pamiętać o powlązaniu prac starszego i młodego pokolenia. O tle
na terenie szkoły praeuje spółdzielnia szkolna,
lub też młodzież pozaszkolna prowadzi zespół

Trzysta
ciciele

tego

wznoszą

naszego

oni

te

chłopów
Polski

gmachu.

A

w

i pra-

oto

włas-

jakim

zakładają

celu

sklepy,

ot-

wierają wytwórnie? Nie dla zysku, nie dla osobistej korzyści, a dla jaknajlepszego zaspaka jania potrzeb swoich, a zatem całego społeczeń.
stwa, bo juńro całe społeczeństwo może się zna
leźć w szeregach spółdzielczych, które są ot.
warte

dla

każdego...

Od

samego

początku

by-

liśmy pionierami gospodarczej rozbudowy tego
jedynego portu polskiego obecnie czwartego co
do wiełkości obrotów na kontynencie europejskim, byliśmy bodaj
pierwszem
większem
przedsiębiorstwem, które swoją ajenturę przeniosło z Gdańska do Gdyni, i pierwszem, które
wyładowało w Gdyni okrętowy ładunek śledzi.
Nas, spółdzielców morze łączy ze stu miljonami
spółdzielców całego świata, którzy wyciągają
do nas rękę, nie uzbrojoną w bagnet lub granat
ręczny, ale przygotowaną do braterskiego uścisku i przyjacielskiej współpracy. Spółdziełczość bowiem, pracując nie dla zysku, a dla zas
pokojenia potrzeb społeczeństwa, nie zna walki
b rynki zbytu, zna tylko pokojową wymianę
towarów. Stąd jednem z ważniejszych haseł
spółdzielczości jest pokój powszechny między
narodami i wzajemna współpraca.
Budynek
zale

nad

i skromnie.

morzem
Posiada

od

pływa

całej

budynki,

datek

przedstawia
kubaturę

się

około

oka13 000

mt, zaś powierzchnia użytkowa wyńosi 1.700
mt? w magazynach, by móc pomieścić zgórą
ładunek 150 wagonów. Za magazynami mieszczą się lokale biur oddziału i agentury do handlu zagranicznego, oraz paczkownie.

obrotu

osiągniętego

w lutym, potrącając towary
datku.
Stafutowy termin walnego

wiedzieli, na czem

tysięcy rohotników,
umysłowych

na m. Marzec

Wpłacić składkę lustracyjną za m. marzee.
Do dnia 15 marca wpłacić zaliczkę na pe

_ _ Załopotał nasz sztandar w Gdyni

ożywiona

dnia

człowieka,

K. GIDE

w

z

nieczłońkami'

o scalonym

pe-

zgromadzenia

u-

marcu.

Wpłacić przed 7 marca do Ubezpieczaini Spa

łecznej składki i podatek i dochodowy od praceowników spółdzielni.
Podziału czynności w radzie
raz wyboru prezydjów dokonać
nem zgromadzeniu roeznem.

t zarządzie @zaraz po wal-

Zarejestrować w sądzie przyjęte+na walnem .

zgromadzeniu zmiany Statutu (powiększenie mdziału) i dokonane zmiany członków. Zarządu.

Prenumeratę „Społem i „Spólnoty* za kwas *

tął drugi opłacić przed 15-ym.
Asortyment towarów — zrobić zamówienia
na towary Świąteczne,
jak: mąka pszenna,
wszelkie korzenie do ciast, rodzynki, migdały”
14 p. oraz drożdże z określeniem terminu dostawy przed samemi świętami.
Wysłać sprawozdanie po zatwierdzeniu ge
przez walne zgromadzenie — wraz z odpisem

protokułu

tegoż

zgromadzenia,

stosownie

do

wymagań Związku, przed końcem miesiąca mae
ta. Spółdzielnie, które we wskazanym terminie

sprawozdania

nie

nadeślą,

narażają

się

na

ut-

ratę prawa do korzystania z ulgi przy wpłacaniu podatku od obrotu i podatku dochodowego.
Ogłoszenie bilansu według wymagań ustawy
o spółdzielniach musi nastąpić również najda-

lej w miesiąc po dniu zatwierdzenia.

Remanent, czyli spis towarów maszej
dzielni przeprowadzić w dniu 31-ym.

'

spół-

Udriał spółdzielczości
w polskim eksporcie masła
przez
wożn

—
Procent
masła,
wywiezionego
spółdzielczość, w stosunku do całego wy
tego artykułu iwzrasta stale i wynosi w r

1928 — 29,30/o, w r. 1930 —
82,19/0, w r.'1934 — 91,7%

70,7%, w r. 1932 —
i wreszcie w ci

pierwszych trzech kwartałów roku 1935 odsetek:
ten wyniósł 93,60%. Świadczy to z jednej strony
o,wysokiej jakości masła spółdzielczego, z dru
giej o ważnej roli spółdzielczości dla eksportu
produktów rolnych.

ZGROMADZENIA
Przysposobienia spółdzielczego, o czem też się
dowiemy od nauczyciela, należy ich też formalnie zaprosić w charakterze gości obserwałorów, bo nie zapominajmy, że oni też w identyczny sposób gospodarzą u siebie.

przelewamy na tenże Fundusz Społeczny
zysk.
osiągnięty ze sprzedaży z nieczłoakami —
į doplero resztę dzielimy pośród członków —
ale
w

stosunku

zakupów

w

do

poczynionych

naszej

wysiłków,

czy)

spółdzielni.

'

Na pewien czas przed walnem zgromadzeniem należy upatrzyć dobrego sekretarza, by
łatwo dał radę z pisaniem protokułu, zaś przewodniczący zgromadzenia powinien dobrze kilka razy przeczytać specjalny regulamin wainych zgromadzeń spółdzielczych (patrz książka
$. Dąbrowski — Instrukcje i regulamin). Należy pamiętać o kilku ważnych postanowieniach
regulaminu, a młanowicie: porządku dziennego
zebrania zmienić nie mogą,
najwyżej
tylko

czasu Zarząd i Rada Nadzorcza powinny ułożyć projekt podziału części nadwyżki na najpo
trzebniejsze rzeczy, a mianowicie: na budowę
szkoły, Domu Ludowego, spółdzielnię uczniow
ską, ażeby użyła na fundusz pomocy koleżeń
skiej, czyli kupno materjału dła dzieci nieza:
możnych, bądź dokarmianie, ponadto raz na

kolejność

zawsze

punktów

podanych

w

zaproszeniach

przez Zarząd. Wnioski zawczasu należało podać na piśmie zarządowi. O ile kilka osćb zabiera głos w tej samej sprawie i nic nowego
nie wnoszą, trzeba dyskusję przerwać, dwa razy w tej samej sprawie nie można przemawiać,
głosowanie

wniosków

powinno

się

odbywać

nie

w kolejności zgłoszeń, lecz w zależności od
treści — czyli najbardziej daleko idące wnioski
mają w głosowaniu pierwszeństwo. Nie trzeba
zapominać również o uprzedniem rozglądnięciu
się za kandydaturami na członków Rady Nadzorczej, bowiem zawsze 1/8 ustępuje w kolejności starszeństwa, lub drogą losowania, o ile
to ma miejsce pierwszy raz.

Spółdzielnia jest instytucją społeczną
powinna zapominać o potrzebie przyjścia
mocą

wspólną

trzeba

dla

ogólnego

ustalić

dobra.

żełazną

To

pozycję

też

na

i mie
z pozaw.

naszą

propagandę i wychowanie,
to też musimy ea
roku powiększać ilość prenumerowanych egzemplarzy „Spółnoty*. Nie wolno przystępować
do podziału nadwyżki bez uprzedniego ustalenia kwoty na premameratę „Spólnoty”. Pamiętajmy. Przy ogólnej akcji przygotowawczej wal
że masz
nych zgromadzeń trzeba pamiętać,
duch przedewszystkiem się wiąże z koszykiem
gospodarskim, to też trzeba nietylko się zakrzątnąć nad zachęceniem kobiet do większego
wzięcia udziału lecz stanowezo przeprowadzić
bardziej
Nadzorczej,
do Rady
kandydatury
czynnych ezłonków. Trzeba również pamiętać
o istnieniu Ligi Kooperatystek (Warszawa, ul.
Grażyny 13), która chętnie nadeśłe odpowiednie
materjały, by zorganizować na naszym terenie
Koło Kooperatystek.

Przy cyfrowych sprawozdaniach nie trzeba
zanudzać członków zbyt szczegółowem
wyliczeniem wszystkich nawet drobnych pozycyj,
o ile ktoś się naprawdę interesuje naszą spółdzielnią, to mógł uprzednio zapoznać się z wyłożonym dla członków bilansem, lub może w
dyskusji poprosić o wyjaśnienie. Na walnem
zgromadzeniu wystarczy podać stan członków.

Dobrze przygotowane zebranie da dobre ©woce, przyczem należy pamiętać o weześniejszem powiadomieniu © terminie walnego zgromadzenia naszą Radę Okręgową, by wysłała
swego przedstawiciela, oraz delegata rejono-

udziałów,

wego.

obrotów,

ogólną

dlowych, zysku i stanu
przy okazji członkom na
powiednie wywiązywanie
wiązków.
Ważnym

jest podział

sumę

kosztów

han-

kredytu,
wskazując
ich dobre lub nieodsię
ze swych obo-

punktem

walnego

zgromadzenia

nadwyżki,

a raczej

nadpłaty

po-

czynionej przy zakupach. Ponownie przypominamy, że 20*/0 ogólnej sumy idzie na Fundusz
Społeczny czyli nasz żelazny kapitał, następnie

Walne zgromadzenie to nasze święto i za
razem stwierdzenie wad i załet jak również udzielenie zachęty i przyjęcie planu dalszej pracy
realnej, dla nas koniecznej, która nas bogaci,
pozwala państwu przychodzić: z pomocą, zaś
w demókratycznej.: zasadzie
ogół wychowuje

współdziałania,
zysku

przez

nie zaś współzawodnictwa:

wyzysk

nędzy

dla

ludzkiej.
E. A.

ё

Wieści i obrazki z kraj
„KURJER%

z dnia 27-go. lutego. 1936

r.

Zapusty u święciańczuków
„, Ostatni dzień karnawału lud świę«iański obchodzi bardzo uroczyście i we
soło. W niektórych okolicach starzy ludłzie pilnie przestrzegają zwyczaju, by
w dniu tym zapustnym każdy jadł 12 га
zy, a w przeddzień,

t. j. w poniedziałek

„14 razy. Większość potraw winna być z
mięsa. Ten zwyczaj ma zapewnić przetrwanie w zdrowiu
okresu
postnego

ir
ie
ir
ir

(ażugawene),

jem

zapustnym

Dzieci wożą

jest

„wozinianie

się na małych

się*.

„ragutkach*,

uprawiają zjazdy z „hurb* śnieżnych, z
„krejek gumnowych*, z pagórków znaj
dłujących się wpobliżu wsi.
Na
jeziorach, stawach i błotach uprządzane są
często ślizgawki kołowe zw. w języku li
tewskim ładałunkai. Urządza się je następująco: wbija sztorcem oś do lodu,
na wierzch —— koło, do którego przywią
zana jest długa żerdź z sankami. Sanki
wprawiane są w ruch przez kręcenie ko
ła.
Od rana „dziaciuki“ (kawalery, biar
mai) karmią i czyszezą konie, przygotowują sanie, kaszcle, brazguny, dzwonki,
guńki. Guńki słażą do okrywania tylnej
części sanek, są one misternie wyrabia„me z różnokołorowych wełen. Do jazdy
zapustowej używane są trojakiego rodza
ju samie; a mianowicie: ragucie, rozwali
ma i wozek. Zwyczaj wożenia się trwa

od południa do północy. Na sanie siada
zazwyczaj większa
chodzi
popularne

ilość osób i stąd poта
Wileńszczyźnie

przysłowie: „siem žydou nia woz — aby
koń. wiez*. Najpierw
* wa

się po ulicach

„wozinianie'

odby

sąsiednich wiosek;

ją tam miejsce wyścigi

ma

(zwane przemin

kami) i popisy koni. Wieczorem zbierają się na drogach ogromne rzędy fur
manek, kuligi te najczęściej udają się
do lasów
lub na zamarznięte
jeziora;
tam młodzież śpiewa
swe
tradycyjne
pieśni. Szlachta zaścianikowa śpiewa da

wne romanse cygańskie, pieśni powstań
cze (,,Kibitka”, „Czarny КтиКи“), pieśni rycerskie i wojenne
(„Przy
starym

zamku około wieży”) i staropolskie pieś
ni miłosne. Ludność wiejska ma nieco
imny, repertuar piosenkowy. Oto litewski
tekst piosenki zapustowej,
pochodzący
ze wsi Łoździnie, gm. hoduciskiej:

ir nukrito

EUGENJA

9°

žiedelis,

zapustnych, które
Zaprahajeie para
ja pajedu u pole.
Tam

stajač

druga

W.

dniu

siedzenie

21

ч

b.

wierzone

akcja

że jeszcze

„zwolnione

R.
po-

która

T-wa
ma

powiatowy

po-

pełnienie

Rolniczej.
za rok 1935

agro

w powiecie

przy-

i wypłaty za mleko wzrosły. Dzięki temu ilość
dostarczonego mleka w 1935 r. nie zmniejszyła
się w porównaniu z poprzednim rokiem.
Po rozpatrzeniu sprawozdań ułożono preliminarz budżetowy i postanowiono zwrócić się
do Wileńskiej Izby Rolniczej o wypożyczenie
zł. 10.000 z kredytów siewnych na udzielenie
pożyczek w naturze w postaci nasion koniczyny
dla

gospodarstw

białego

skomasowanych

miejscom
zniecier-

temi odpływa

zaraźliwa.
ostatni

raz

są

tego dnia w szkole.
— Niedołęgi! powiedziałam grobówo. —- Pozbawiam was mego szacunku. Uciekinierki! Idźcie! Widzieć was mie chcę.

Późnym

oraz

do

wieczor:

W

wie.

Na mnie pani

śmieszna.

mogłabym

w tym słowniku

się,

że

z

rychłem

robotników

przystąpieniem

sezonowych

do

Grodno

do.

Łotwy,

|

— LIKWIDACJA MIASTA INDURA. Z dn.
l kwietnia r. b. miasto Indura, położone w роwiecie grodzieńskim,
przestanie istnieć jako
miasto. Zdecydowana
już została likwidacja
magistratu w Indurze.
{

— ZARZĄAD GRODZIENSKIEGO

T-WA OPIE

KI NAJ) ZWIERZĘTAMI WYSŁAŁ NA RĘCE

JANINY

PRYSTOROWEJ,

ny.

Zawadzkie-

burzę

się

oklasków.

ustępy

p.

Szczególnem

M.

posłanki

na

Sejm,.

Zawsze

coś

zabawnego

„Irko,

prędzej

imiesłowów.

po-

bia-

niż ciebie*.

pamiętniku”.

Śmieszna! Też! Ale

„Śśmieszna*

może

oznaczać

tylko komplement.

„„.Powiem pani, że nie łubię swego brata —
oświadcza inna. — Chwała Bogu, że mam tylko jedne30, inaczej nie dożyłabym chyba dorosłego wieku.

Targa mię za włosy. Łaje. Krzyczy. I chodzi do ubikacji palić papierosy”.

„„„[Pani chciałaby dowiedzieć

się czegoś

o nas.

Lecz trudno jest mówić. Ale skorzystam z tego, że
pami pozwoliła prosić o radę i proszę. Niech pani
powie, co zrobić, żeby kochali mię ludzie. Bo zdaje
się, że nikt mnie nie lubi".
„.Chciałabym zostać literatką. Wogóle być sławną.
Na aktorkę jestem za brzydka chyba? Co do

listu

jest

list dziękczyn-

podziękowanie

za wnie-

projektu o zniesieniu uboju rytualnego.

Motodeczno
— KŁUSOWNICTWO.

20 b. m. patrol z po-

sterunku w Lebiedziewie zauważył wpobliżw
leśniczówki (Aleksiejewski Pierewoz) gminy ko-.
łowickiej, pow. wiłejskiego osobnika, który uda
wał się z lasu przez rzekę Wilję w kierunku
wsi Trepałowo, tejże gminy. Na widok policjantów osobnik ów uciekł, uciekając zaś porzucił karabin rosyjski, naładowany 4 naboja-

wzięciem

Ostrowskiej,

Treścią

która

mi,

który

znaleziono.

W

toku

dochodzenia

lono, że był to Aleksander Mamaj ze wsi
pałowo, który uprawiał kłusownictwo.

usta:

Tre-

Šwieciany

Komaje

Tutaj chciałam się obrazić.
zorjentowałam

dniach

rolnych, przeważnie kobiet. Mężczyzn wyjedzie
tylko 480, to jest 15 proc. Rekrutacja rozpocznie się natychmiast po przyjeździe do Brastawia
przedstawiciela łotewskiej izby rolniczej.

ROZKWIT SPÓŁDZIELCZOŚCI Na ryn.
ku komajskim wznosi się piękny murowany
dom; jest to gmach spółdzielni „Zorze, Budynek ten został wzniesiony parę lat temu kosztem 6 tysięcy złotych, sama spółdzielnia istnieje
od roku 1918. Poinformowano mię w sklepie,
że obrót pieniężny wynosi tam 36 tysięcy zł.

powiedziała:

to w swoim

pierwszych

|

wojewoda wileński pozwolił na zarekrutowanie z powiatu brasławskiego 3.200 robotników

To też otrzymała p. Ostrowska oklaski i kosz
tulipanów. Po wesołej Rewji odbyła się również
wesoła zabawa taneczna przy dźwiękach orkiestry dętej Z. $. w Turmoncie.

nauczyć

W

sienie do najwyższych władz ustawodawczych.

by mi przedstawić swoich kolegów. A tak lubię towarzystwo chłopców'.
„„..Bardzo „panią kocham —- pisze druga — bo
jest taka

związku

rekrutacji

-

pani

=

prezesa tegoż Oddziału p. Romana
go. Szczęść Boże, młodej parze!

Ale pogodziłyśmy się w pożegnalnym uścisku.
Przy rozstamiu dużo można sobie wybaczyć.
Przedsmak lata nastraja klasy do szczerości i filozoficznych rozważań. Naprzykład ostatnie wypracowanie.
Napiszcie, co chcecie! powiadam. Więc piszą.
„„.Jaka szkoda, że brat mój umarł —— zwierza '
się jedna. Goprawda nie czuję dla niego żadnego
uczucia, bo to było przed mojem urodzeniem, ale
bardzo mi przykro, że nie mam go teraz, kiedy mógł-

Zapisałam

i lasów

odśpiewała szereg pieśni przy akompanjamencie
orkiestry pod batutą p. Mieczysława Bejnara.

mini-

spojd.

w imieniu swych'292 członków

cieszyły

rana.

łą mysz

pól

działacz

nauczycielem p. Mieczysławem Bejnarem, a p.
Zofją
Zawadzką,
słuchaczką U. S. B.. córką

służenie

sterjum spraw wojskowych za pośrednictwem
Izby o podwyższenie ceny ua konie krajowe,
t. zw. „koniki*, których pewna ilość bywa nabywana dla wojska na targach remontowych
w powiecie dziśnieńskim.

do

roboty rolne do Łotwy.

wskroś

złotych:

tej spół.

marca zostaną ukończone spisy kandydatów na
wyjazd. Są to osoby najbardziej potrzebujące
zarobku. Z powiatu postawskiego wyjedzie w
roku bieżącym 1.200 osób, w tem 15 proc. mężczyzn.
sko

— STARANIEM RODZINY POLICYJNEJ w
Turmoncie została odegrana 16 b. m. Rewja
p. Ł „Coś dobrego w miniaturze zorganizowana przez p. Marję Ostrowską przy współudziale
p. Janiny Grynbergowej i p. Jana Chowańskiego. Artyści, grający w skeczach: Amerykański
pojedynek, Bokser i Górą mężowie, zebrali za-

rządowych
w dziedzinie eksportu
produktów
handlowych, od sierpnia 1935 r. ceny na masło

właśnie
tym
pustym
minutami lekcji napływa

cztery

IK.

Głębokiem

Rolniczych,

samorząd

O.

Okręgowego

społeczno-agronomiczna

W trzeciej klasie dałam upust swojej goryczy na
wieść,

T.

„brała na sile. Spółdzielnie mleczarskie w 1935 r.
przeszły ciężki okres. W pierwszem półroczu
spadły wypłaty za mleko, lecz, po posunięciach

1933.

jest

w

nocy

9 tys.

zarządu

Podobnie jak w sąsiednich starostwach, prowadzona jest w starostwie postawskiem akcja
przygotowawcza do rekrutacji robotników na

na

— W DN. 3.111.36 R. ODBĘDZIE SIĘ REJONOWA KONFERENCJA NAUCZYCIELSKA, na
którą do Turmont przyjedzie okoliczne nauczycielstwo z przygotowanemi materjałami do dyskusji na temat zagadnień: prac piśmiennych
w szkole powszechnej i korelacji i koncentracji
w nauczaniu.
J. Ch.
— 7 ŻYCIA TOWARZYSKIEGO. 22.11.36 r.
ks. Jan Naumowicz pobłogosławił związek małżeński między Komendantem Oddziału Z. S.

noma powiatowego, komisarza ziemskiego i komisarza ochrony lasów, z których wynika, że

1

Dezercja

się

funkcyj
Powiatowej
Komisji
Rozpatrzono sprawozdania

Bo właściwie można było jeszcze tydzień po-

nauczyciela.

odbyło

Powiatowej

i Kółek

przez

łagodmej ręki szkoły i wsiąka w przestrzeń i w słońce. Na ławkach pozostają wolne miejsca, po których
błądzi oko nauczyciela z roztargnieniem i niezadowo-

energja

m.

bar-

odbywają się po wsiach huczne zabawy,
zwane wieczorynkami albo kokiniami.
Jeszcze przed północą wracają wszyscy
do domów, by „powiesiwszy na kruku
brazguny doczekaćsia szczęśliwie wielkanoenej pory*.
J. Dubicki.

panlenki,

0.

późnej

rów i dzwonków.

z

koni

POWIATOWA

Rady

Organizacyj

czyło

i szparami

litewskiej

Marcijanna,

RADA

W szkołach, po korytarzach i klasach wre już niecierpliwa radość. Część młodzieży wymyka się z pod

pliwiony bumt pozostałych

Do

Głębokie
—

też

i sumę

Prezesem

Postawy

tłuką się echa przeciągłych melodyj ludowych zmieszanych 7 brzękiem jancza

któraś będzi moja żona.
Pierwsza staić Marijanna,

dowidzeńia, moje kochane. Znowu lato
W tym roku jakieś nadąsane i nieużyte,
chociaż świecące słonecznym przepychem ranków.
zimmych, aż do dreszczów, przebiegających po skórze; lato jasne, lecz szumne i rozdygotane od wiatrów.

czekać.
Dzięki
w szpary między

try

jest

i popularna

obrotu.

—REKRUTACJA ROBOTNIKÓW DO ŁOTWY.

Pad biełym kamieniam
reczyńka biażyć.
Ej, biażyć bystra reczyńka
i nia szumić.

podyktowała

nar.

piosenka

terenie Święciańszczyzny:

starzy ludzie, że przedtem śpiewano tu
wyłącznie w języku białoruskim i polskim. Przytaczam teksty kilku dawnych

A więc
przychodzi!

lemiem.

Następująca

udziałowców

dzielni jest znany na tut. terenie
łeczny Paszkowski Wł.

ы

dzo charakterystyczna

100

ogólnego

Oj ty reczuszka, charoszaja raka,
zatapiła ty mnie bałotca i łuha.
Tolki astausia zialonyj łużok
pad jim staić moej mileńki drużok. i t. @.

Piosenki te powstały prawdopodobnie w końcu XIX wieku. Opowiadają

ROZDZIAL I.
W. PRZEDDZIEŃ.
Czerwiec

zapust.

Kas graudżia, verke.
Naszłaitele graudżia, werke,
szaukia savo tevelius.

KOBYLINSKA

Bi

litewskich:

imi pewna staruszka
gmimy duksztańskiej:

szło

Oto również kilka pierwszych wierszy.innej piosenki śpiewanej w czasie

młodzież

Turmont

patino szakele,
żirgui per gałwele,

putino

śpiewa

Karwele pilkas, dai nuskristi and moralin
ir nuskridies pasmandik,
o pasmandies apskraidik.
Q ahskraides abzdairik,
ir abzdaires paklausik.

pieśni

dzielnia ta rozwija się też bardzo pomyślnie,
bo w stosunkowo krótkim czasie zyskała prze-

ja ciabie Iubiuszy i t. d.

— STARANIEM
K. P. W. w Turmoncie
zostało odegrane w dn. 23 b. m. przedstawienie
p. t „Spokojny lokator* i „Tatuś pozwolił”.
Po przedstawieniu rozbawione towarzystwo tań

Kai asz jojau per żalia girele,
nusilaužiau
ir sukiriau

którą

w środowiskach

Święciańczuk spożywający ostatni dwu
masty posiłek we wtorek zapustay speł
mia fumkcję, zwaną w języku białoruskic „zahawieć* lub zahawietsa.
.
Najcharakterystyczniejszym zwycza.

a treciaja Marysieńka,
ta moja kochanna.
Marysieńka labusieńka

iszdygo žaliasis medelis,
atleke raiba gegužele,
nutapć paczioj wirszunelej,
kukawo ryta wakareli.

Oto również tekst zapustowej piosen
ki

Udziałowcami są praeważnie wieśniacy, jest ich

276 osób. 'Prezesem spółdzielni jest Wojtkiewicz Franciszek; funkcję sklepowej pełni Kurclnowska S. Jest to najlepiej postawiona spółdzielnia w powiecie. W temże miasteczku ist“
nieje inna spółdzielnia pod nazwą „Kłos*. U:
działowcami jej są przeważnie urzędnicy. Spół-

sportu

— UCZEŃ Z WILNA WPADŁ POD POCIĄG.
25 h. m. © godz. 6,10 na stacji kolejowej w
Podbrodziu Ryszard Jarocki, zam. w Podbrodziu, uczeń gimnazjum Miekiewicza w Wilnie,
wskakując do jadącego pociągu, upadł i wpadl!
pod pociąg. Jarocki ma okaleezoną głowę i poHuczone stopy. Stan jego jest ciężki.

to mam

rysunków

nie

słabe

serce.

lubię.

Więc

Ale jak

chyba

pisarką,

przypomnę,

bo

że trzeba

pisać takie grube tomy, to mi się zimmo robi. Zresztą wzięłam raz do czytania taką gazetę. Nazywała
się:
„Piony* czy coś takiego. To była najmądrzejsza gaze-

ta, jaką widziałam. Nie zrozumiałam nic a nic. A ciocia nakrzyczała na mnie, że czytam głupstwa, nie pylając. A ja sobie przepisalam: „2 zielonych izb kaszel

czerwonym szczurem, jak korek stalowy, wyskoczy”.
Jak powiedziałam to raz przy

obiedzie. tatuś

krzyknął: brr... i kazał mi odejść od stołu...
A ja właśnie będę

3

6

takie rzeczy pisała. Proszę

mi

tylko zacząć wiersz o utopionem szczenięciu. Nieumiem zaczynać”...
Hm! zwierzenia były niespodziewane. Wkraczały na szersze tory. Dotykały spraw rodzinnych, za-

równo

nadaje

jalk politycznych i społecznych.

się do

powtórzenia.

godne uwagi.

Ałe

Nie wszystko

niektóre

:

rzeczy

są

:

„„Gdy wyjdę zamąż, nie pozwolę, żeby mię nazy.
wano pani Janowa; czy tam Stefanowa. To mój mąż

niech nazywa

się „Zosiowy*

„Mężczyźni

nie

i już”...

mają

lubią przyznawać
się do winy.

cywiłnej

odwagi.

Nie

Kołedzy mego brata

kłamią i on też. A nam chcą imponować. Mama po-

wiada, że mężczyźni jakoś zgłupieli i nie umieją so-

bie dawać rady. Ja myślę, że ich wyprzedzimy. Ale
tałuś mówi, że kobieta nie może być genjuszem.
A gdybym ja spróbowała? Jak pani myśli?*.
(6

0)

w

„KURJER*

Krwawe
.

karnawału

wytchnienia. Alarmujące meldunki o krwawych
wypadkach nadchodziły nieustannie z rozmaitych krańców miasta. Noc na Popielec pobiła

pod tym względem rekord.
ZDEMOLOWANIE

.

cy „ze swojej ulicy“ nie mogli darować przystoj
mej Genowefie, że obrała sobie adoratora z innej
dzielnicy. Na „przylbysza* chłopcy oddawna mie
Aż „oko*, zaś wczoraj, pod wpływem skonsumo
wanej na pożegnanie karnawału wódki postano
wili dać nauczkę „intruzowi““.
Późno wieczorem wtargnęli do mieszkania

wiedź

była

i zażądali od obecnego tam
„postawił

wódkę'*.

sygnałem

Potec-

Odmowna

do „czynu*.

odpo-

Wkrótce

mie

| szkanie Radźkowej zostało całkowicie zdemolowane. Wszyscy obecni 20518° pobici, przyczem
majdotkliwiej ucierpiał Józef Radźko. Kres awan

turze położyła zaalarmowana przez sąsiadów po

Policja
ko

był

strzałów

na

postrach.

zbliżających się przecnodŻe
AK
rannego do ambulatorjum,

odstawiła
pijany

go do

szpitala.

odebrano

mu

Ponieważ

Grycz

policję

zaalarmowano

W

mieszkaniu

bawa

Lecz

rewolwer

nie zraził napastników. Pobili Gryczkę

dotkliwie

Jana

„śledziowa,

0 zabójstwie.

Szawrysa odbiwała
na

której

m.

in.

się za-

obecni

tyli

jego syn Feliks oraz szwagier syna Tomasz Stan
kiewicz. Około godz. 12 kiedy goście już mieli
dobrze w czubach, wynikła pomiędzy szwagrami
ostra scyśja, podczas której Tomaszewski zadał
nożem Kilka ciosów Szawrysowi w szyję. Ostrze
noża przecięło arterję. W drodze do pogotowia
ratunkowego ranny zmarł. Podczas bójki został
również ranny ojciec zabitego i właściciel mie
szkania

Jam

Szawrys.

ALARM

Zabójcę

aresztowano.

Z UL. KOŃSKIEJ.

Ledwo pogotowie wróciło z tego wypadku,
gdy nadszedł nowy alarm, z ul. Końskiej, Jak
się

okazało,

w

mieszkaniu

Dominika

Pankowi-

cza (Końska 26) podczas odbywającej się zaba
wy doszło do bójki. Jeden z jej uczestników
Franciszek Żejmo uderzył kilkakrotnie czemś.
twardem po głowie Bolesława Stankiewicza.

27

Aleksandra,

Jutro:

Makarego

bezrobotnych

czeka na

roboty

sezonowe

Spostrzeżenia

i Juljana

M.

słońca

Zakładu

—

godz.4

Meteotologji

m.48
U. S. B

tren

miasta

Wilna

przypada

przeszło

8

tysięcy

osób. W okresie silnych mrozów, jak już pisa
fiśmy, bezrobotnym, posiądającym liczne rodzi
ny,

wydawano

opał

w

iłości

I

mtr.

na

rodzinę.

Oprócz tego każdemu z bezrobotnych, zakwalifi
sowanych do pomocy doraźnej, udzielano Kilka
dni pracy. Obecnie rozdawnictwo drzewa już
jest

zakończone.

W

marcu

pomcec

doraźna

dla

bezrobotnych ograniczy się do udzielania pracy,
przyczem ilość dni pracy w miesiącu zostanie
emnie jszona.

Do pomocy doraźnej w marcu zakwalifikowano na terenie całego województwa 4120 osób,
w tem na terenie Wilna przeszło 3900 osób.
Roboty publiczne prowadzone „przez Fundusz
Pracy na Wileńeszczyźnie, rozpoczną się w dniu
1 kwietnia, jeżeli nie zajdą poważne przeszkody
jak mróz, śnieg na polach i t. p.
(w).

Giełda zbożowo -towarowa
weny za towar średniej handlowej jakości, pacytet Wilne, ziemioplody — w ładunkach waqgemowych, mąka i otręby — w mniejsz. i „Še,
«w złotych za | 4 (100 kg); len — za 1000 «lg
Byte
1 standart
700 g/l
12.25
125)
"

Owies

z
Gryka
-

-

670

®
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|

I
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«
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‚
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4
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li
а
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w
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„
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Otręby pszonne miałkie przemiał
stand.
Qtręby żytnie
prremiała stand.
Peluazka
yka
Seradela
Groch szary
Kubin niebieski

any

13.50

12.50
13.50

850.—

zmian

pochmurno.

NOCNE DYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżuruj» następujące apteki:
1) Rostkowskiego (Kalwaryjska 31); 2) Wy
sockiej (Wielka 3); 3) Frumkinów (Niemiecka
238); 4) Augustowskiej (Kijowska 2).
©Pnadto dyżurują wszystkie apteki na przed
mieściach.
RUCH POPULACYJNY:
— ZAREJESTROWANE URODZINY: 1) 16
zefowicz Zdzisław. 2) Goldowajg Samuel.
— ZGONY: 1) Kuzymowska Antonina, pen
sjonarjuszka przytułku, lat 81.
PRZYBYŁI DO WILNA:
— Do Hotelu St. Georges: Oberfeld Bolesław,
adwokat z Warszawy; Flanc Dawid z Warsza
wy; Horbaczewski Zygmunt, adwokat z Grod
Bartkowiak

Fdmund,

— URZĘDOWANIE
związku

ze

Środą

architekt

NA

DWIE

Popielcową

13407.—
—
—

1370—

890—

ZEBRANIA

ZMIANY.

W

urzędowanie

w

I ODCZYTY.

— ZEBRANIE KLUBU WŁÓCZĘGÓW.
W
dniu 28 lutego o godzinie 20 odbędzie się 203 ze
branie Kłubu Włóczęgów, w lokalu przy ul. Ja
kóba — Jasińskiego 6—%9%. No porządku dzien
nym sprawy wewnętrzno - organizacyjne. Wstęp
tylko dła członków klubu i kandydatów.
względu

na

ważność

spraw,

jakie

będą

poruszene na zebraniu, obecność
wszystkich
członków jest konieczna.
— „Podstawy ustroju faszystowskiego* Zarząd Koła Wileńskiego Zrzeszenia Sędziów i
Prokuratorów R. P. zawiadamia, że w piątek
28 lutego 1936 r. o godz. 7 wieczorem w sali
Sądu Okręgowego Nr. 1 na parterze odbędzie
się odczyt prof. dr. Andrzeja Mycielskiego p. t.
„Podstawy ustroju faszystowskiego”, na który
Zarząd zaprasza Członków i Ich rodziny, pp.
Adwokatów, aplikantów sądowych i mile widzianych kości.
— Odczyty Ligi Morskiej i Kolonjalnej. Zarząd Obwodu Miejskiego Ligi Morskiej i Kolonjalnej w Wilnie urządza cykl odczytów na
tematy kolonjalne. Odczyty odbędą się w dn.

29 lutego, 2 marca

Beryłowicz.

i 3 marca

Poszko-

i Józef.

Poszkodowany,
wymienić

chce

obawiając

ich

się

zemsty,

nazwisk.

Podczas innej bójki, na ul. Zakretowej, został
ciężko ranny w brzuch i przewieziony do szpi
tala św. Jakóba zam. przy ul. Konarskiego 13
Stamisław Dziwiłewicz. Lżej ucierpiał podczas
tejże bójki niejaki Antoni Józefowicz (Zakreto
wa 38). Pogotowie udzieliło mu pierwszej pomocy. Ponadto zanotowano 5 innych bójek, w
których interwencja policji i pogotowia ratuniko
wego. była niezbędną.
POSTRZELONY.
Serję wypadków tej nocy uwieńczył zagad
kowy zamach na życie mieszkańca wsi Smolinka, gm. mickuńskiej, 28-lelniego Antoniego Ki
sielewskiego. Do wracającego ze szkoły rolniczej w Amtowilu Kisielewskiego oddany został
z ukrycia przez nieznanego sprawcę strzał. Kula
trafiła

nieszczęśbiwego

”W

w

głowę.

stanie bardzo ciężkim

szpitała

Św.

ława

okobicy

w

Jakóba.

przewieziono go dło

Zarządzona

miejsca

natychmiast

zamachu

nadawać

ziukowy”.

korespondencję.

Jednocześnie

Zmaczki pocztowe ostempłowane tym:

datownikiem niewątpliwie
będą
poszukiwane
przez filatelistów.
'
Са
‚
Dyrekcji Pocztowej za imicjatywę i troskę ©
wygodę turystów należą się słowa szozerego ua
nania.

** Zmniejszenie opłat za postó
pa tiermagru Kaz'akowym
Na ostatniem posiedzeniu magistratu zapadła
uchwała zmniejszenia opłat za postój na kite
maszu Kaziukowym. Dotychczas opłaty te połbie:
rane były w wysokości 756 groszy, obocnie karta.
ta zmniejszona została do groszy 50.

ob

RADIO

(c)

WILNO

Lai]

CZWARTEK, dnia 27 lutego 1936 roku.
6,30: Pieśń; 6,38: Pobudka; 6,34: Gimnastyka;
6,50: Muzyka z płyt; 7,20: Dziennik por. 7,30:
Muzyka z płyt; 7,50: Program dz. 7,55: Giełda
roln. 8,00: Audycja
dla szkół; 8,10: Przerwa;
11,57: Czas; 12,00: Hejnał; 12,03: Dziennik poł.

— RYCZAŁT DLA DROBNYCH PRZEDSIĘBIORSTW. W myśł rozporządzenia ministerjum
skarbu z dnia 10 lutego r. b. w sprawie ryczał
dla

czne,

sprzedawane będą okolicznościowe widokówki.
Dla pawilonu wykonany zostanie specjalny
datownik z odpowiednim napisem. Napis tem @-statecznie nie został jeszcze ustalony, wiadome
tylko, że będzie zawierał słowa: „kiermasz Ka

nie przyniosła

rezultatów.

tu

Tegoroczny Kaziuk zapowiada się wyjątkowa
okazale. Jak już donosiliśmy, z terenu całej Pol
ski oczekiwane są liczne pociągi turystyczne. Wi
1ейзКа Dyrekcja P. i T. pragnąc wykorzystać
przyjazd wycieczek dla spopularyzowania nasze
go „Kaziuka'* postanowiła wybudować na płacu
Łukiskim pawiłon pocztowy, który na miejscu
będzie obsługiwał publiczność. W pawilonie tym:
można będzie przeprowadzać rozmowy telefoni

drobnych

przedsiębiorstw

w

r. 1936-37—

wyłączemi są od opłaty z ryczałtowanego podal
ku przedsiębiorstwa prowadzące
od
początku
1936 r. księgi handlowe.
Wyłączenie następuje naskutek pisemnych oś
wiadczeń zainteresowanych firm, które należy
składać właściwym urzędom skarbowym w ter
minie da dnia 29 lutego r. b.

w.

RÓŻNE

SPROSDTOWUNIE.

Do

art.

„Jubileusz

Ja-

na Bulhaka“ zakradly się pewne nieścisłości. Pa
nienka, która tak mile przemawiała na jubileuszu prof. Bułhaka jest przedstawicielką Kół Kra
joznawczych Średnich Szkół wileńskich. Zazna
czamy też, że fotografje w broszurze o 30-leciu
działalności prof. Bułhaka są jego dziełem, nic
członków Foto-Klubu, który jest jedynym towa
rzyskim klubem tego rodzaju w Polsce ma tyl
ko wybranych jednogłośnie członków. Ukecnie
jest ich 20-stu.
'

12,15: Poranek muzyczny; 13,00: Edward Grieg
—Sonata c-moll; 13,25; Chwilka gospod. dom.
13,30: Muzyka popularna; 14,30: Przerwa; 15,15:
Odcinek powieściowy; 15,25: Życie kulturalne;
15,80: Muzyka jazzowa (płyty); 16,00: Gadaninka Starego Doktora; 16,15: Utwory na gitarę
hawajską i wibrafon; 16,46: Cała Polska śpie
wa; 17,00: „Jubileusz zapałki* odczyt wygł.
Józefa

Lewon;

17,15:

Gustaw

Holst

—

frag-

menty z suity „Płanety”: 17.50: Aktualna po
gadanka gospod.
18,00: Recital fortepianowy
Jakóba Kaleckiego; 18,30: Program na piątek;
18,40:

Turnć,

Dymsza

i

Modzelewska;

19,00:

Przegląd litewski; 19,10: Jak spędzić święto?
19,15: Pogadanka radjotechniczna; 19,25: Koncert rekl, 19,33: Wiad. sportowe; 19,50: Pog.
aktualna; 20,00: Muzyka operetkowa;
20,50:
Dziennik wiecz.
21,00: Słuch. oryg. Ernesta
lohannsona p. t. „Hallo! Tu brygada”; 22,16:
Koncert symfoniczny; 23,10: Kom. met. 23,15:
Muzyka lekka.

FRANCUSKIE '
PIOSENKI

NADESŁANE.
— FRANCISZKA GALL W WILNIE. Ulubio
na trzpictka
ekranu
fascvnująca,
wspaniała
Franciszka Gaal zbiera laury powodzenia w no.
wem swem arcydziele filmowem jako „llonka*.
Premjera odbyła się w kinie „Pan* przy prze
pełnionej widowni. Zachwyt!

z Poznania.

magistracie odbywało się na dwie zmiany. Wszy
scy pracownicy w ten sposób mieli możność pój
ścia do kościołów na nabożeństwa. Biura i ka
sy czynne były normalnie,

Ze

Kazimierz

nie

—

12.25

21.—
20.——
3.75
13.—

13.25

.
..
„.

—

rękę

—SIELAWĘ PO 80 GR. KILOGRAM sprze
daje Spółdzielnia Produceniów Ryb w Wilnie
w sklepach: Rynck Drzewny, Rynek Łukiski, Ry
nek Kalwaryjski i Zarzecze Nr. 19.

MIEJSKA.

2 dnia ;6 iutego 1985 r.

э

—

Uwaga:

w

m

Wiatr połudn.-wschodni
Tendencja barom. — bez

na;

i Iniarska w Wilnie

Pozenica
4ęezmień
»

Ciśnienie — 761
Temp. średn. —%
Temp. najw. —2
Temp. najn. —6

Opady

Biuro ewidencyjne
wileńskiego
Funduszu
Pracy zarejestrowało ma terenie Wileńszczyzny
przeszło 9 tysięcy bezrobotnych, w czem na te

santony

GOSPODARCZA.

w Wilnie z dnia 26.11. 1936 r

Przeszło 9 tysięcy

JAK Z ROGU OBFITOŚCI.
Alarmy o wypadkach sypały się jak z rogu
obfitości: Przy: ul. Piłsudskiego 33 został ciężka

Anastazji

Wschód słońca — godz 6 m.17
Zachód

pawilon

Wślmie

KRONI
Dziś:

Dyrekcja Pocat būdoje na „Kaziuko“

dowanego przewieziono
do szpitala. Policja usta
liła, że Statikiewicza poranili dwaj złodzieje Jan

rewotwer.

ZABÓJSTWO.
Śkolei

NAPAD NA LISTONOSZA.
Pa upływie kilkunastu minut zbieg uł. Jatiko
wej i Niemieckiej stał się terenem nowej awan
dury. Nieznani sprawcy napadli na wracającego
z zabawy listonosza Bolesława Gryczkę (Pokój
«mr. 15). Listonosz, aczkołwiek był pijany, usi
łował bronić się przy pomocy rewolweru, odda
pięć

widok
di

skąd skierowano

Micja. Józefa Radźko przewieziono
w
stanie
ciężkim do szpitala. Pozostałym pogotowie udzie
№Ю па miejscu
pomocy.
Policja
zatrzymała
trzech uczęstników dzikiej napaści.

jąc

na

w

Wypadek miał mićjsce przy ul. Betićcjemskiej 13.

MIESZKANIA.

ką Genowefą oraz 26-letnim synem Józefem.
Przystojaa Genowefa ma narzeczonego Jószefa Poteckiego zam. przy ul. Obozowej 82. Wła
śnie ten narzeczony był kością niezgody. Chłop-

by

1 zbiegli
niėw.

;

Serję krwawych wypadków rozpoczęło zajś<ie przy ul. Subocz 89. Zamieszkuje tam 55-let
mia wdowa Marja Radźko ze swą 22-łetnią cór

Radźkowej

9

zakończemie

"Wilno przežylo krwawo požegnanie karnawału. Ubiegła noc, noc „tańczącego šledzia“ obfi
'towała w szereg bójek i awantur. Policja i pogo
towie nie miały w ciągu całej nocy ani chwili

kiego,

z dnia 27-go lutego 1936 r.

rb. w sali Śnia-

deckich U. S. B. Jako prelegenci wystąpią pp.:
sekretarz Zarządu Głównego L. M. K. radca
Michał Pankiewicz, mjr. dypl. Zygmunt Andrze
jowski i superjor Ks. Ks. Misjonarzy ks. Jan
Rzymełko. Początek o godz. 19. Wstęp wolny.

— Przy zwapnieniu naczyń
krwionośnych
mózgu i serca, używając codziennie małą ilość
naturalnej
wody
gorzkiej
Franciszka-Józefa
osiąga się łatwe wypróżnienie.

W WYKONANIU GWIAZD
PARYSKICH
[J
PRZEZ RADJO
CZWARTEK 27, Il. GODZ. 23,10

Na wileńskim bruku
POŁKNĄŁ

GWOŹDZIE

W

ARESZCIE.

PIĄTEK,

„Donieśłiśmy już 6 aresztowaniu „tańczącego
herszta* Antoniego Użdawinisa, członka bandy
złodziejskiej. Wezoraj. w areszcie centralnym
Antoni Użdawinis usiłował popełnić samobójstwo. W nieustalony narazie sposób zdołał on
wydobyć z pryczy kilka dużych gwożdzi, które
połknął. „Tańczącego herszta* przewieziono w

stanie ciężkim

do szpitala Żydowskiego.

W szpitału
nie ratowano.

herszt

WYBUCH

złodziejski

prosił,

by

go
(e).

PRIMUSA.

Ofłarą nieszczęśliwego wypadku padła wczo
raj Endokja Karniejewa pracownica fabryki eu

kierków, zam. przy ul. Rydza Śmigłego 20. —
Podczas rozpalania primusa nastąpił wybuch.
Karniejewą przewieziono w stanie b. ciężkim
do szpitala św. Józefa. Nieszczęśliwej grozi utra
ła wzroku,
(e).
ZAMACH

SAMOBÓJCZY.

W mieszkaniu przy ulicy Wiłkomierskiej 79,
usiłował pozbawić się życia zażywając mieszan
ki esencji octowej i spirytusu denaturowanego
45-lefni fryzjer Szewel Chirurg.
Przyczyna — ciężki stan materjalny.
(e).

dnia 28 lutego

1936 roku.

6,30: Pieśń; 6,33: Pobudka; 6,34:
650: Utwory Kamila Saint-Saensa;

Gimnastyka;
7,20: Dziem-

nik por. 7,30: D. c. muzyki z płyt; 7,50: Program dz. 7,55: Giełda roln. 8,00: Audycja dla
szkół;

8,10:

Narady

Przerwa;

10,00:

Gospodarczej

premjera

i

i

Reportaż

transm.

wicepremjera;

z otwarcia

przemówień

11,57:

Czas;

12,00:

Hejnał; 12,08: Dziennik połudn. 12,15: Audycja
dla szkół;
12,40: Muzyka skalistej północy;
13,25:

Chwilka

ku pracy;
rwa; 15,15:
kulturalne;

gospodarstwa

13,35: Muzyka
Odcinek
15,30:

dom.

13,30:

popularna;

Z rym

14,30: Prze

powieściowy;
15,25: Życie
Wieniec
pieśni
śląskich;

16,00: Pogadanka dla chorych; 16,15: Koncert
w wyk. ork. Tadeusza Seredyńskiego; 16,45:
Opowiadanie przyrodnicze dla dzieci;
17,00:
Bazalty i granity; 17,15: Minuta poezji; 17,20:
Koncert życzeń; 17,45: Reportaż z Narady Gospodarczej; 18,00: Stefan Malinowski — Trio
a-moll na skrzypce, wiolonczelę i fortepian;
18,80:

Program

na

sobotę;

18,35:

Koncert

rek-

lamowy: 18,45: Wiad. sportowe; 18,50: Powtėrzenie mów: p. premjera Zyndram-Kościałkow
skiego i wicepremjera Eugenjusza Kwiatkow-

skiego;

19,50: Biuro

Studjów rozmafia

ze słu

chaczami P. R. 20,00: Manru, opera Ignacego
Paderewskiego; W przerwach Dziennik wiecz.;
Obrazki z Polski; Skrzynka techniczna;
23,00:
Kom. met. 23,08: Muzyka lekka.

„KURJER“ 7 dnia 27-go lutego 1936 r.“,

KURIER

$РОН НО

będzie

się w szatni

na

ślizgawce

o gudzinie

dnio
1936

po
r..

Braci

przy

ul. Mickiewicza.

—( :)—

Angielka zwyciężyła
w

zawodach

FIS.

w

Bieg

507 gr.,

i

dla

średnich

dorosłych

50

Lokalmy

dmia

Kultury Fizycznej Kobiet w Wilnie podaje do
wiadomości, że odbyło się Walne Zebranie człon
kiń, na którem został wyłbrany Zarząd
w oso
bach:

przewodnicząca

—

Jadwiga

wiceprzewodnicząca Irena
ka — Józefa Kilczewska,
Jamontowiczówna,

na

Urbanowiczówna,

zastępczynie

Kazimiera

wą,

skarbnicz
— Marja
—

Longina

Bocheńska,

Woronowiczówna,
Na
wania

Buczyńska,

Hołownia,
sekretarka

dańkia

kierowniczki referatów powołano: Wycho
Fizycznego ——
Halinę Halicką-Hołownio-

Dochodów

Niest ałych

ką, Prop: igandy — Jadwigę
mo-W ycieczkowyJadwigę

Do

Kop

—

TEATR

Czarnec

Janicką, Turystycz
Łatkaszewiczową.
weszły — Kamilla

Rewizyjnej

TEATR

Stefanję

NA

-

Premjera

„Orfeusza

piekle”

Fizycznej

Jednocześnie
Zarząd Głównv

organizuje
dla kobiet
minie

tego

podaje
T—wa

artystów

opery

tytułowej

9 a 30

gram

w

przedstawień

Rewja
—

Dziś

p.

27

t.

6.45

„MURZYN“

—

rewja

wtorek

rb.

Zgłoszenia
wł.

od

godz.

Me

przyjmowane
18

do

20

i

trwać

we

s©

do

29

wtorki,

się
Ligi

lu-

czynna

przy ul.
Morskiej

Izby Lekarskiej

(Wileńska

25)

do

у\*\‘\\

programu

Korona
film

w

produkcji

stanowi

występ

Zapisz się na członka L. O. 2. 2,

dnia

(ul. Żeligowskiego Nr.

r. b.

Polskie

4)

eo JLONKA
w kinie

p

A

M

ŚWIETNY NADPROGRAM

francuskiej

kinematografji

1936

"pora

r.

światowej

JOJ

MADZEAFR

Miesiąc szlagierów.

| BRYGIDA

Kino

SWIATOWID

|

Gwiazda

HELM
ekran.

europ., czarująca

Zioto, to największe szczęście i przekleństwo
w aigantycznym filmie odznaczonym złotym medalem p. t.
ludzkcści! Miłość— Poświęce' ie — Namiętność
—Zawiść— Chciwość—Bohaterstwo — Oto tło teqo arcydzieła.
W roli gł. męskiej Hans Albers
Pcczątki seansów o godz. 4—6—8—10.15, w święta od godz. 2ej. Sala dobre ogrzana

OGNISKO

7

CERV

Nad

na szkodliwe działanie niepewnych preparatów kosmetycznych.
Zatykają one pory, szkodzą cerze,
powodują zatrucia skóry. Odżyw.
czy krem Abarid, przygołowany
„ na wyciągu lilii. białej i . miodzie,
głęboko
przenika
do
tkanek,
rozpoczynając stamtąd swe zba-

i 9.15,

program:

DODATKI

DŹWIĘKOWE.

—

seansów

codziennie

o godz.

4-ej

pp.

AKUSZERKĄ
Marja

KUDREWICZ Laknerowa
(żadać w aptekach
Cena

i drogerjach.

zł. 3-—

AKUSZERKA

od-

PRZECIW ZMARSZCZKOM,

|M. Brzezina

przeprowadziła się
masaż
leczniczy
na uł. Wielką 10-—7
i elektryzacje
tamże gabine! kosmet. | Zwierzyniec, T. Zana.
usuwa zmarszczki, bro: | na lewo Gedyminowska
dawki. kurzajki i węgry
ul. Grodzka 27

Admnint. 0.
wydawnictwa
Drukarnią —

Inteligentna
panna (rosjanka, zę Śr.
wykształc.)
poszukuje

AKUSZFRKA

Smiałowska

4.

Bandurskiego 4. Teiei_y: neuikó. R,

Początek

Chor wenerycz., syfilis,
skórne i moczopłciowe
Zamkowa 15. tel. 19-60
Przyjm. od 8—1 i 3—8

cery.

Rękopisów Redakcja nie zwraca,
Dyrektor
"Konto czekowe P. K, O. nr. 80.750,

NOR OWENA
HENRYKA

DR. MED.
ZYGMUNT

„wienne
działanie, . wygładzając
zmarszczki, rysy, t. zw. worki pod
oczami,
chroniąc
skórę twarzy
od pękania, łuszczenia
się,

3 trwałą poprawę
KREM

DZIŚ. NieśmiertelnePM
orcydzieło według
SIENKIEWICZA

„NUO VADIS“

NIE NARAZŻAJCIE

Początek

5a.

atrakcję

znanego wirtuoza na bałałajce Mikołaja Sinkowskiego, który wykonywa szereg pieśni rasyjskich i romansów cygańskich. Inteligentną
i wytworna konferencierka Woljana dopelnis
„łego ze wszechmiar udałego programu.
Z. Kal.

Dziš nowy program nr.62 p t.
Na czele zespołu Gena Honarska. aitystka teatru Wielka Rewja w Warszawie, Antoni Iżykowski,.
ulub radjowy całej +olski, para solowa i zespół baletowy Tana ra oraz w nowym repert. występ.
komik, muzyk-ekscentryk Edward Iwaszkiewicz (Eddi) i duet - oiarski—Szelly. Sala dobrze ogrzana
Codziennie 2 s: o g 6:4% i 9.15, w niedzielę 3 s,: o g. 4.45, 7.00 i 9.15: Ceny miejsc od 25 qgr;,

OB.
NGNZ

pro

Wilnu,

20, start

w-g głośnego utworu
PIOTRA BENOIT.Rekord. obsada z ELISSĄ LANDI
Film demons'ruje się jednocz.z Warszawą. Nad program: ATRAKCJE. -Począt. o 4

wozszerzenia porów i t. p. Krem
Aborid nie daje chwilowej, lecz

od g. 9'/,—3'/, ppoł,

min.

ZŁOTO

„/Tosca*

i 17

11

i OE NE G SM AFRIK

czwart

S

5.

2 częściach

o godz.

atmo

przesunię

30.

HELIOS|

E
А

przed-

ul. Ludwisarska
w

z Wilna
min.

warunków
zostanie

\\\"\
A

3-go

interesujący

madziar*.

SEDAKČIA I ADMINISTRACJA:
©HNA
GENA

ten

RZCN

znakomitych
dwa

zawodów

REWIA

słonach. p. t. „Jak zdradzają Abisynki*!
Początek codziennie o godz. 6,30 i 9-ej wiecz.

Administracja

b. r. Kurs

Y

Ostrowska.

lutego

„Joj

o godz.

nowa

da

Ostrobramska

czwartek,

rewjowy

marca

z. powodu

Puccini'ego

Janina

REWJA,
Dziś,

i

zespół

Warszawskiej

słyrnej

partji)

2-go

„Lutnia*

Opery

stawienia
W

poniedziałek

termin

Frantitka GAAL

się do wiadomości, że
K.K.F.K. w Warszawie

ki i soboty. Sekretarjat
mieści
Orzeszkowej Nr. 11-b m. 4 (lokal
i Kolonjalnej —
w podwórzu).

marca z całkowicie nowym programem.
— Występy Opery Warszawskiej w operze
W

Kobiet

kurs przysposobienia
narciarskiego
w Zakonanem lub Bukowinie w ter-

między

dziennie.

na,
w przejeździe
do
krajów
Nadbałtyckich,
wystąpi'w Wilnie raz jeden tyłko w środę 4-go

w Teatrze

12

12 marca

będzie 2 tygodnie i opłata wyniesie zł. 70 plus
5 zł. wpisowego od nieczłonkiń łczłonkinie wpi
sowego nie opłacają). Zakwaterowanie kursu w
pensjonacie, posiłki podawane będą
4
razy

operetka amerykańska „Rose Marie“,
— Występ Hanki Ordonówny w „Lutni*, —
Znakomita pieśniarka pólska Hanka Ordonów-

ńmarca

celarji

Ostrówska, Stanisława Kuruszyna-Worobjewowa
i Kazimiera Januszkiewiczowa.

propagandowych. W niedzielę o g. 4 pp.
ostatni grana będzie najpopularniejsza

„Tosca“.

Ładnie i efektownie wypadł taniec grecki zć-

16

niepomyślnych

LUDWISARSKIES,

społu baletowego, a Wolska w solówce w eleganckiej miebieskiej toalecie wygląda ponętnie
i+z temperamentem . i finezją śpiewa „Pijana
fortancerka“, „„Melodja bierze nas za ręce* i
wiele innych piosenek. Miecio Mieczkowski jest
par excellence komikiem humorystą i nie powinien się puszczać na inne „„emplois“,
. "*
Bardzo ładna i oryginalna jest nastrojowa
inscenizacja „Tajemnica starego zegara”. Rów
nież w bardzo ładnym stylu jest utrzymana
„Dziewczynka z zapałkami" w pełnem ekspresji wykonaniu Wolskiej, z tekstem wziętent
z bajek Andersena.
Granowski tym razem zerwał z tradycją lek
kich tang'i piosenek i.zaprezentował się jako
śpiewak operowy, w doskonale wykonanej arjiStefana ze „Strasznego dworu”,

start“.

— BIURO POŚREDNICTWA
PRACY
przy
Wileńsko - Nowogródzkiej Izbie Lekarskiej og
łaszą konkurs na stanowisko lekarza psychjatry
1. Oddziału Olkienickiego 2. Oddziału Rugiskie
go opieki rodzinnej nad psychicznie chorymi.
Bliższe informacje oraz składamie podań w Kan

W zawodach FIS., które odbyły się w Insbrucku, zwycięstwo odniosła
Angielka
Ewelina
Pinching w kombinacji zjazdowej.

choroby Olgi Oginy i Sławy Bestani, odłożona
do jutra; t. j, do piątku 28 b. m
— Popołudniówka niedzielna w Lutni* po
cenach
po raz

„pierwszy

Dużą

„ŁUTNIA*.
w

godz.

Przyjazd

Dziś, w czwartek dn. 27.II o godz. 8 w.
Teatr
Miejski
na
Pohulance gra
w
dalszym
ciągu cieszącą się dużem powodzeniem, genjal
ną komėdję
w,5 aktach
M. W., Gogola
pit
„Rewizor* w świetnem
wykonaniu
całego zespołu. Reżyserja — /Wł. Czengerego.
- Pożegnalny
występ Zofji Barwiūskiej.—
Jatro
w piątek
dn. 28. II. o godz. 8 wiccz.
dana będzie po raz ostatni nieodwołalnie
d»skonała sztuka węgierska
Fodora
„Kiedy
ko
bieta klamie“ z Zofją Barwińską w roli głównej
która w, sztuce tej pożegna Wilno. Ceny pro
pagandowe.

MUZYCZNY

nazwę

wypadku

o godz.

POHULANCE,

TEATR

uczestn*

konkurencji.

sferycznych
ty.

i MUZYKA

MIEJSKI

nos*

18 b. m.

W

Kultury
Krzewienia

nie

Szkoły biorące udział w zawodach wpłacają
tytułem startowego 4 zł.
Zgłoszenia należy kierować
pod
adresem:
Państwowe Gimnazjum im. św. Kazimierza w
Nowej Wilejce — Kierownictwo zawodów — do

gr.

Towarzystwa

ten

następnej

i zawodowych

Towarzystwo
Oddział

nigdy

pierwszym dniu zawodów odbędzie się
zespołowy dla starszych.
W drugi dniu wszystkie inne biegi.
Każda szkoła może zgłosić 8 zespołów do bie
gu zespołowego i po 15 zawodników do
ej

15,30

W czasie zawodów będzie transmitowana mu
zyka z wszystkich
stacyj europejskich, oraz z
płyt gramofonowych za nomocą nowozainstalowanego radja przez Okręgowy Ośrodek Wychowania Fizycznego Wilna.
Uroczyste, rozdanie nagród nastąpi bezpośre

którzy

W

4 Il-gie piętro, zaś.w godz. od 15 do 20 do kasy
ną ślizgąwce (Plac Łukiski).
Wpisowe. należy wpłacić przy załoszeniu w
wysokości od 30 gr.
Wstęp dla dziatwy szkół -owszechnvch 10
szkół

i 1923,

bieg

Zgłoszenia należy kierować do 28 lutego w
godz. od:8 do 15 do Okręgowego Ośrodka Wy
chowania Fizycznego przy ul. Ludwisarskiej nr.

młodzieżv

1922

PRZY

mówiło się, że taki prymityw po miesiącu klap«nie, gdyż nie wytrzyma końkurencji od dawna
egzystującej i prosperującej Rewji w Sali Miej.
skiej; Tymczasem minęło kilka miesięcy, „Murzyn* nietylko egzystuje, lecz zdołał już wyrobić własną publiczność, zdobył się na inwesty'cje i dobry zespółi raz poraz daje lepsze programy jak jego starsza konkurentka.
Finał „Jak zdradzają Abisynki“, nadający,
nazwę całemu programowi, jest może najsłabszym numerem, ale zato ileż szczerego humorw
mają inne skecze, jak „Próba talentów”, albo
„Muszę zdradzić męża”, czy też groteskowo
inscenizowany półfinał „Choć goło ale wesoło*.

czyli w szkolnych zawodach narciarskich i posiadają odipowielnie
kwalifikacje
narciarskie

do biegu na 1500 metrów i 3000.metrów w dniu
1 marca 1936 r. o tejże samej godzinie i w tem
samem miejscu.

„ dla

latach

REWJA

Swojego czasu po otwarčiu Rewji „Murzyn“,

Koło Sportowe Gimnazjam organizuje w dn.
29 tuMleglo i 1 marca br. międzyszkolne zawody
narciarskie.
Program zawodów obejmuje konkurenoje dla
starszych i mlodszych.
STARSI: startóją w biegu zespołowym (zespół 4 zawodników) na trasie 8 km. i indywidu
ałnym na trasie 9 km.
)
MŁODSI. urodzeni w latach 1920 i 1921 star
tują w biegu indywidualnym na trasie 5 km.
Na tej samej trasie startują uczniowie urodzeni

zakończeniu zawodów w dniu ł marca
które można
oglącać ną wystawie 22

Jabłkowskich

Abisynki“
„MURZYN“

Mistrzostwa szkolne
na nartach

Zawody propagandowe
na łyżwach
Okręgowy Ośrodek Wych. Fiz.
w
Wilnie
wspómie z Miejskim Komitetem WF. i PW. orgamizuje w dniach 29 lutego i 1 marca 1936 r.
Wielkie Propagandowe Zawody Łyżwiarskie na
"Słizgawee na plłacu Łukiskim w następujących
konkurencjach:
‚
1) Bieg 300 metrów dla dziatwy do lat 14
(szkomej i pozaszkolnej).
2) Bieg 500 metrów dla młodzieży od 14 do
16 łat (szkolnej
pozaszkolnej).
:
3) Bieg 1500 metrów dla młodzieży szkół
šredmich i zawodowych.
4) Bieg 5000 metrów zespołowy (zespół 4 oso
bowy) dla klub. sport.
Zawody w dniu 29 lutego i 1 marca 1936 r.
rozpoczną się punkłnałnie o godz. 16 na Placu
Łukisk ira.
Losowanie zawodników indywidualnych do
biegów ma 300 i 500 mir. w dniu 29 lutego od

м

„Jak zdradzają

pracy (języki: rosyjski
i francuski). Zgłoszenia
do

Kurjera

DO

pod

„T.

J.“

SPRZEDANIA

pies

—

wiik.

rasowy 6-miesięczny
Zygmuntowska 22— 121.

Przylmujeod9: do ? w, 4,
ul J. lasińskiege 5—18 *
róa Ofiarne

(ob. Sądu)

Maszynistka
POSZUKUJE POSADY
jak również może hyć
angażowana do biura na
terminową pracę, wykomuję różne prace w domu po b. niskich cenach
Łaskawe oferty do adm
„Kurjera Wileńskiego”
pod „Maszynistka*

Relsktor naczelny przyjmuje ud g. 2—3 p,ół, Svarutafe redakcji przyjmuje
6d g. 1-3 PPR
przyjmuje od g. 1—2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9!/,—3!/, i 7—9 wi eczy
ul. Bisk. Bandurskiego

4, telefon 3-40,

PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł, a odbiorem w administr. bez dodatku książkowego 2 zł. 50 gr., zagranicą 6 sk
OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem
— 75 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redake, : komunikaty
— 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkan.
— 10 gr. za wyran, 4

tych cen

dolicza się za ogłoszenia

э

10

cyfrowe i tabelaryczne

50%.

i rubcykę „nadesłane" Redakcja mie odpowiada.

AM ydawanictwa „Buriex Wileński: Śp. & @ a

Dla poszukujących

pracy

50%

zniżki,

Układ

ogłoszeń

w tekście 4-ro lamowy,

za tekstem

8-mio łamowy.

Za treść PE zal

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

, Bandurskiego 4. tel. 3-40,

Redaktor odp. Ludwik Jaukowskk

